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या मित्ाांनो! घेऊन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या!  

आता ह ेमतमिर जाओ 

ह ेपसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही त ेवाचकाांना ववनामलू्य घऊे दतेो.  

कारण ई पसु्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो, मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां?  

तमु्हालाही काही दतेा येईल.  

असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तमु्हाला आनांद वमळेल 

आवण तमुचां काहीच कमी होणार नाही.  

तमु्ही आविवााद आवण िभेुच्छा द्या 

लेखकाांना फ़ोन करून दाद द्या 

आपल्या वमत्ाांच ेमेल पत्ते आम्हाला द्या 

वमत्ाांना आमच्याबद्दल मेल आवण Whatsapp करा 

ई सावहत्यचे फ़ेसबकु पेज, इन्सस्टाग्राम, टेवलग्राम याांवर स्वतः जा व इतराांना आमांवत्त करा. सोिल 

वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सवाात बहुमोल अिा तमुच्या सचूना द्या 

 दाद म्हणजे स्ततुीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक मत ज्यान ेलेखकाला व 

ईसावहत्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत होईल. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक 

प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बदु्ध उांचीवर जात रहावा.   



 

3 
 

ई सावहत्य प्रवतष्ठान 

 

 

 

 

 

 

 

सादर करत आह े

 

 

आता हे तततिर जाओ 

 

 

 

 िॉ. बां. न. जाज ू
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आता ह ेवतवमर जाओ 

 

लेखक : डॉ. बं. न. जाजू 

पत्ता : पत्ता: िॉ. बां. न. जाज ू

 ए2/402, विवरांजन टावसा 

 सोमेश्वरवािी, पाषाण, पणेु 411008 

सम्पका : व्हाट सस ॅँप क्र. 8668553115 

ई मेल bnjajooin@yahoo. co. in 

या पसु्तकातील लेखनाचे सवा हक्क लेखकाकिे सरुवित असनू पसु्तकाचे वकां वा त्यातील अांिाचे 

पनुमुाद्रण वा नाट य, वचत्पट वकां वा इतर रुपाांतर करण्यासाठी लेखकाची लेखी परवानगी घेण ेआवश्यक 

आह.े तस ेन केल्यास कायदिेीर कारवाई (दांि व तरुुां गवास) होऊ िकते.  

This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright protection in 
India is available for any literary, dramatic, musical, sound recording and 
artistic work. The Copyright Act 1957 provides for registration of such 
works. Although an author’s copyright in a work is recognised even without 
registration. Infringement of copyright entitles the owner to remedies of 
injunction, damages and accounts.  

मखुपषृ्ठ- पराग जाज ू 

(सीवनयर ग्रपु प्रोजेक्ट मसनेजर इन्सफ़ोवसस)  

सकाळ आवण सांध्याकाळी आकािात पसरलेल्या 

मनमोहक ववववध छटा कस मेऱ्यात कैद  करण हा  त्याांचा 

छांद आह.े.अस ेअनेक photo त्याांच्या सांग्रही आहते.  

 त्याांना सांगीत  आवण नतृ्यातही वविेष अवभरुची आह े

.'  
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प्रकािक: : ई सावहत्य प्रवतष्ठान 

www. esahity. com 

esahity@gmail. com 

Whatsapp- 9987737237 

 
प्रकािन : १५ एवप्रल २०२२ (हनमुानजयांती पौवणामा िके १९४४) 
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• ववनामलू्य ववतरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले वाचनू झाल्यावर आपण ह ेफ़ॉरविा करू िकता.  

• ह ेई पसु्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापवुी वकां वा वाचनाव्यवतररक्त कोणताही 

वापर करण्यापवुी ई-सावहत्य प्रवतष्ठानची लेखी परवानगी घेण ेआवश्यक आह.े   
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 डॉ. बं. न. जाजू 

 जन्म २७ सप्टेंबर १९४३.  

डॉक्टर बंकटलाल जाज ू यांचा जन्म 

बलुढाणा जजल्ह्यातील एका शेती आजण 

व्यावसाजयक पार्श्वभमूी असलेल्ह्या कुटंुबात. 

एका लहानशा खेड्यात झाला. प्राथजमक आजण माध्यजमक जशक्षण ग्रामीण 

भाग्ात झालं. पढेु शासकीय अजभयांजिकी महाजवद्यालय, औरंगाबाद येथनू 

बी. ई. (मेक्यजनकल ) आजण नंतर आय. आय. टी, मुंबई येथनू एम. टेक. 

आजण पीएच. डी. पदव्या प्राप्त केल्ह्या. 1966 ते २००१ असे पस्तीस वर्व, 

महाराष्ट्र सरकारच्या तांजिक जशक्षण जवभागात, शासकीय अजभयांजिकी 

महाजवद्यालय अमरावती, पणुे, औरंगाबाद, जळगाव येथे प्राध्यापक, जवभाग 

प्रमखु, प्राचायव अशा अनेक पदांवर काम केलं. त्यानंतर, जी. एच. रायसोनी 

इजंीनीररंग कॉलेज, नागपरू येथे पाच वर्व प्राचायव आजण पढेु ह. व्या. प्र. 

मंडळ, अमरावती यांच्या इजंीनीररंग कॉलेज मध्ये, पाच वर्व प्राचायव म्हणनू 

काम केलं. एक ख्यातीप्राप्त, जवद्याजथवजप्रय आजण आदरणीय प्राध्यापक व 

प्राचायव.  
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 महाराष्ट्र सरकारचा आदशव जशक्षक परुस्कार तसेच इजंडयन 

अजचव्हसव फाऊंडेशन इजंडया चा जशक्षा भारती परुस्कार प्राप्त. सी. वी. रमन 

अवॉडव फॉर एक्सलन्स इन इजंीनीररंग अँड टेक्नॉलजी तसेच इनंजस्टट्यशून 

ऑफ इजंजजनयसव इजंडया चा बेस्ट ररसचव पपेर अवॉडव ही जमळाला. राष्ट्रीय 

आजण अंतरराष्ट्रीय स्तरावर ६५ टेजक्नकल शोध प्रबंध प्रकाजशत. यरुोप, 

अमेररका, ऑस्रेजलया व पोतुवगल मध्ये, शोध प्रबंध वाचन केलं तसेच काही 

सेशन ही चेअर केले.  

 इजन्स्टट्यशून ऑफ इजंींजनयसव इजंडया चे फेलो तसेच 

Combustion इसं्टीट्यटू ऑफ इजंडया आजण ISTE इजंडया चे आजीवन 

सदस्य.  

 अमरावती, नागपरू, बाबासाहबे आंबेडकर मराठवाडा जवद्यापीठात 

मेंबर ऑफ जसनेट, डीन ऑफ फॅकजल्ह्ट, मेंबर ऑफ अॅकडजमक कौजन्सल, 

मेंबर ऑफ बी, य,ू टी. आर. , मेंबर ऑफ स्पेशल Examination कजमटी 

म्हणनू काम केले॰ जीवनातील सवव के्षिाशी जवळीक. साजहत्य, नाट्य, 

संजगत यात जवशेर् रुजच. एक ख्याती प्राप्त वक्ता. आतापयंत जवळ जवळ 

१८० इन्व्हायटेड टेजक्नकल Talks जदल.े  

-------------------------------------  
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ईसावहत्य प्रकावित पसु्तके 

फ़क्त एकदा वक्लक करा. उघिेल. वाचा.   

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/susangati_sada_ghado_bankatlal_jajoo.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sujanvakya_bankatlal_jajoo.pdf
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अनेक आठवणी मागे ठेवनू गेलेली माझी पत्नी जप्रय प्रेम 

आजण 

माझी मलंु जनजतन –प्राची, पराग-रचना,  

व माझी नातवंड 

अजदती, रजचत, प्रजणत 

  यांना  

 

 

 

  



 

10 
 

 अनकु्रम 

 मनोगत : गोळा बेरीज     पान  

•  प्रवतभा आवण वाचन      १८  

•  मी असां विकत गेलो : भाग-1    २६  

•  मी असां विकत गेलो : भाग-2    ३७  

•  मी असां विकत गेलो : भाग-3    ५०  

•  िॉ. गोववांद कासट:एक अफलातनू व्यवक्तमत्व  ६२  

•  असा ही एक चमत्कार     ७१  

•  ते पासष्ट वदवस      ७८  

•  आता ह ेवतवमर जाओ     ८७  

•  मग होते मरण भारी      ९३  

•  हा स्लोिाऊन आवण ववद्यार्थी    १०४  

•  िॉ. ज्योती बिी हयाांचां सांविप्त भागवत   ११४  

•  द्वारका राठी:एका पजुनीय व्यवक्तमत्वाचा अांत ११८  

•  लाच:एक ताजा अनभुव     १२४  

•  सांत गािगेबाबा अमरावती ववद्यापीठाचे नववन कुलगरुू:िॉ. . वदलीप मालखिेे  १३३  

•  मागे वळून पाहताांना      १४१ 



 

11 
 

•  परर अमतृातेही पैजा वजांके भाग-1   १५१  

•  परर अमतृातेही पैजा वजांके भाग-2   १६०  

• त ूनसतीस तर      १७१ 

• सारखा काळ चालला पढेु    १७८ 

• वनरपेिेचां दणेां     १८८ 

  



 

12 
 

मनोगत: गोळा बेरीज 

 

 

 प्रत्येक माणसाला बालपणापासनू तर म्हातारपणापयंत जकंवा मतृ्य ू

होईपयंत आयषु्ट्याची वाटचाल करावी लागते. ही वाटचाल करताना त्याला 

वाटेत अनेक माणसं अनेक व्यजक्त भेटतात. त्याला अनेक प्रसंगातनू जावं 

लागत, त्याच्या जीवनात अनेक घटना घडतात. आयशु्यात भेटणार् या या 

अनेक माणसांपैकी बरेच जण त्याच्या जीवनावर प्रभाव पाडून जातात. कधी 

कधी तो प्रभाव चांगला असतो तर कधी कधी वाईट असतो तसेच अनेक 

प्रसंगांपकैी, घटनांपैकी बर्याच कायम आठवणीत राहतात तर काही कायम 

जवसरून जातात. काही जवसरून जाव्यात असं सारखं वाटतं पण जवसरता 

येत नाहीत.  

 माझ्या 75 वर्ावच्या वाढजदवसानंतर एक जदवस असाच या 75 

वर्ांच्या आयषु्ट्याचा मागोवा घेताना मला माझ्या जीवनावर प्रभाव 

पाडणार्या अनेक व्यक्ती अनेक प्रसंग आठवले. चांगले की वाईट हा मनात 

जवचार आला. त्यापैकी काही व्यक्ती काही प्रसंग जलहून चांगले प्रसंग मी 

जनवडल.े जयांच्याकडून मी काही जशकलो जया चांगल्ह्या प्रसंगाने मला काही 

चांगली जशकवण जदली असेच मी जनवडल े कारण जे मलाच 
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जवसरण्यासारखे वाटल ेत्यांची परत उजळणी कशाला करायची? साधारण 

पसु्तकांची पाच पानं जकंवा वतवमानपिाचं हाप पेज लांबी होईल इतका 

प्रत्येक लेख जलहायचा ह े मनात ठरवनू सवड जमळेल तसं जलहायला 

लागलो. दोन-तीन मजहन्यात माझे जवळ जवळ पस्तीस लेख जलहून झाले. 

माझं मलाच बरं आजण हलकं वाटायला लागलं. मग मनात जवचार आला 

की आपण ह ेलेख प्रकाजशत केले पाजहजेत, गेली पाच वर्ं मी पणु्याला 

राहतो, पण दर दोन अडीच मजहन्यांनी अमरावतीला जातो. नातेवाईकांना 

आजण जमिांना भेटतो. ह ेसवव 35 लखे घेऊन एकदा अमरावतीला गेलो. 

जतथ े गेलो जक मी एच. जव. जप. एम. म्हणजे हनमुान व्यायाम प्रसारक 

मंडळाला आवजूवन जातो. त्यांच्या अजभयांजिकी महाजवद्यालयाचे प्राचायव 

अनंत मराठे माझे जमि आहते. त्यांना नेहमी भेटतो. तास दोन तास चचाव 

करतो. त्यांना लेखांची मी फाईल जदली, म्हटलं “सर ह ेवाचनू पहा तमु्हाला 

बरे वाटल,े आवडल ेतर दजैनक जहदंसु्थान ला द्या. ( डॉ॰ मराठे ही “दजैनक 

जहदंसु्तान” परीवारतले आहते ) त्यांनी त्यांच्या सवडीने ह ेप्रकाजशत करावेत 

अशी माझी इच्छा आह.े ” प्राचायव मराठे ह े जाणकार आहते. त्यांना 

साजहत्याची आवड आजण अंग आह,े म्हणनू अन त्यांना जे वाटतं ते 

परखडपण ेसांगणारे आहते म्हणनू, मी त्यांना परत म्हणालो सर वाचा अन 

फील फ्री टू से नो. खरं म्हणजे त्यांना एवढं सगळं वाचायला वेळ नसतो. 

पण मला माजहत आह ेकी त्यांचं नसुतं चाळ्णं ही एखाद्या सजुाण वाचका 
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सारखा असतं. पणु्याला परत गेल्ह्यानंतर मी काही जदवसांनी त्यांना फोनवर 

जवचारलं, " सर वाचले का लेख? कसे वाटल?े " ते म्हणाल े ' सर छानच 

जलजहलतंे तमु्ही. मला आवडल.े आजण मी तमुच्या लेखांची फाईल दजैनक 

जहदंसु्थान कडे पाठवली आह.े मग मी एक जदवस दजैनक जहदंसु्थान चे डॉ. 

जवलासराव मराठे यांच्याशी फोनवर बोललो. म्हणालो “जवलासराव 

तमु्हाला आवडल ेतर, ” काही व्यक्ती काही प्रसंग “ या मथळ्याखाली ह े

लेख एक एक करून तमुच्या सवडीने प्रकाजशत करा अशी माझी जवनंती 

आह”े. मग त्यांनी ते जहदंसु्थानच्या रजववारच्या ' साजहत्य मैजफल' या परुवणी 

मध्ये ' स्वानभुव 'या मथळ्याखाली प्रकाजशत करायला सरुुवात केली. . ह े

मी जलजहतो आह ेतोपयंत जवळजवळ सगळे लेख प्रकाजशत झाल ेआहते. 

त्याबद्दल मी मनापासनू प्राचायव डॉ. अनंत मराठे, डॉ. जवलास मराठे, जववेक 

आजण मजनर्ा मराठे व सवव जहदंसु्तान पररवाराचे आभार मानतो. . माझा 

प्रत्येक लखे प्रकाजशत झाल्ह्यावर, त्या जकंवा दसुर्या जदवशी मला काही 

ओळखीचे, काही अनोळखी फोन यायला लागले', ’ छान जलजहलंय तमु्ही. 

’ लेख आवडला. 'असे, तर काही सजवस्तर असे फोन मला आले. मला 

आनंद व्हायला लागला; आपण जलजहलेलं वाचल जातं आह,े कोणालातरी 

ते आवडतं आह ेह ेजलजहणार्याला जमळणारं अतीव समाधान अन आनंद 

असतो. . मला आवजूवन नमदू करावंसं वाटतं की या लेखांमध्ये जलजहलेले 

प्रसंग जकंवा व्यक्ती काल्ह्पजनक नाहीत. मी जसेच्या तसे ते जलजहल ेआहते 



 

15 
 

अगदी 90 टक्के तर नावंही मळूचीच आहते. . फार थोड्या जठकाणी ती 

बदलली आहते. व त्या त्या जठकाणी तसा उल्ह्लेखही मी केला आह.े . मला 

दोन-तीन वेळा जवदभव महाजवद्यालय अमरावतीच्या अथवशास्त्र जवभागाचे 

जनवतृ्त प्राध्यापक व जवभाग प्रमखु श्री जाहागीरदार सर यांचे फोन आले. . 

ते माझ्यापेक्षा मोठे आहते, दजैनक जहदंसु्थान मध्ये अथवशास्त्रावर त्यांच े

अभ्यासपणूव लेख नेहमी प्रकाजशत होतात. . . सर एकदा मला म्हणाले " 

जाज,ू , तमु्ही छानच जलजहता पण मला आश्चयव याचं वाटतं की चाळीस 

पन्नास वर्ांपवूी ची सवव नावं तमु्हाला आठवतात. कौतकुास्पद आह,े ” मी 

म्हणालो सर परमेर्श्राची कृपा आजण तमुचे आशीवावद आहते. ” आता ह े

सवव लेख एकि करून एखाद ेपसु्तक जकंवा सवव एकि करून एकाच जठकाणी 

पीडीएफ मध्य े संग्रजहत करून ते सवांना एकाच जठकाणी उपलब्ध करून 

द्यावेत असा एक जवचार डोकावतो आह.े आयषु्ट्याची गोळाबेरीज करताना 

सवावत आधी ह ेलक्षात आलं की परमेर्श्राची आपल्ह्यावर अनंत कृपा आह.े 

त्यानं आपल्ह्याला नाही जदलं, त्यापेक्षा त्यानं जे जदलं ते फार जास्त आह.े 

त्यामळेु " ना तमुसे जगला कोई मझुको, न कोई जशकायत दजुनया से " असं 

त्या ईर्श्राला म्हणावसं वाटतं. शेवटी सखु ह ेसमाधान मानण्यात असतं. 

आपण आयषु्ट्यभर सखु जमळवण्याचा प्रयत्न करत असतो. ह े आपण 

सोयीस्करपणे जवसरतो जक सखु ह े जमळवायचं नसतं. मानायच असतं. 

समाधान ह े सखु मानण्याचं मोठे साधन आह.े बराच वेळा ईर्श्रानं 
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आपल्ह्यावर अन्याय केला आह ेअसं प्रत्येकाला वाटतं. पण माग ेवळून 

पाजहलं तर परमेर्श्र जया जया वेळी जे जे करतो ते आपल्ह्या भल्ह्यासाठीच 

असतं अशी प्रजचती बहुदा सवांना होते. आपण सववसामान्य माणसं आहोत. 

'साधसंुत नाही. त्यामळेु आपल्ह्याला सवव आकार-जवकार असणारच. मग 

त्या त्या वेळी आपल्ह्याला बरं जकंवा वाईट वाटणारच. प्रत्येकाच्या 

वाट्यावर ह ेयेतच. यालाच जीवन असे नाव. ' जाता जाता एक सांगावसं 

वाटतं की सवव लेख माझ्या जीवनात आलेल्ह्या व्यक्ती जवर्यी अन ् मी 

अनभुवलेल्ह्या प्रसंगांशी जनगडीत आहते. मी एक सामान्य माणसू आह.े . 

पण माझ्यासारख्या सामान्यांच्या जीवनातही अनभुवास आलेले ह ेप्रसंग 

जकंवा भेटणारी ही माणसं जकती जशकवनू जातात ह े सांगण्याचा मी 

प्रामाजणक प्रयत्न केला आह.े त्यात एक छोटीशी का असेना पण े

जफलॉसॉफी आह'े. ( उपदशे नाही ) काहीतरी सांगनू जाण्याचा एक 

प्रामाजणक प्रयत्न आह.े ईथे एका गोष्टीचा. मला आवजूवन उल्ह्लेख करावसा 

वाटतो. मी ह ेलेख वेगवेगळ्या जदवशी जलहले आहते अन ते वेगवेगळ्या 

जदवशी दजैनक जहदंसु्थानमध्ये प्रकाजशत झाले आहते. काही प्रसंगांचा अन 

बाबींचा उल्ह्लेख एकापके्षा जास्त लखेात आलेला आह.े वाचकांनी कृपया 

ती पनुरावतृ्ती समज ूनये. त्या त्या प्रसंगाचा, त्या बाजबचा, दसुयाव लेखातही 

संदभव असल्ह्यानं परत जलहवं लागलं. मी एक खपू वाचलेला वाचक आह.े 

त्यामळेु मी जलहलेलं जर मला आवडलं तर ते इतरांनाही आवडावं हा 
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जवर्श्ास काही अनाठायी नाही असं मला प्रामाजणकपण ेवाटतं. ' जांनी ह े

लेख वाचल ेअसतील त्यांना ते आवडल ेअसतील. ज ेवाचतील त्यांना ते 

आवडतील हा मला जवर्श्ास आह.े पनु्हा एकदा प्राचायव अनंत मराठे, डॉक्टर 

जवलास मराठे, मनीर्ा आजण सवव दजैनक जहदंसु्थान पररवाराचा मी आभारी 

आह,े या सवव लेखांच ं एक पसु्तक करून ते प्रकाजशत करण्यासाठी इ 

साजहत्यांनी जो पढुाकार घेतला आजण मला मदत केली त्यासाठी मी ई 

साजहत्याच्या प्रशासकांचा आजण इ साजहत्याच्या सवव पररवाराचा अत्यंत 

आभारी आह.े ह ेलेख वाचनू झाल्ह्यानंतर, ह ेपसु्तक वाचनू झाल्ह्यानंतर ते 

जर तमु्हाला आवडलं तर कृपा करून आपला फीडबॅक मला कळवा. मी 

आपला ऋणी राहील. .  

 डॉ. बंकट जाज ू 
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प्रततभा आति वाचन 

 

 ज्या खेि यात माझा जन्सम झाला, वतर्थ ेफक्त चवर्थी पयान्सतच िाळा 

होती. त्यामळेु अन बाहरे कुठे वििणासाठी न जाता येत असल्यामळेु, 

गावात फारच र्थोिी माणसां विकलेली होती. अन ही माणसां ही वतसरी-

चवर्थी पयंतच विकलेली असायची ॰ सवुिवित विया तर गावात जवळ 

जवळ नव्हत्याच. आमच्यापेिा पांचवीस-वतस वषांनी मोठ या असलेल्या 

मांिळीत, एक, ववष्णदूादा दांिे अन दसुरे सदाविवदादा दांिे ह ेफक्त दोन 

जणच बऱ् यापैकी विकलेल ेहोते. ववष्णदूादा दांिे तर पढेु अमरावतीलाच 

तहवसलदार या पदावर होते. सदाविवदादा रेल्वे मध्य ेओवरवियर होते. ते 

दोघां म्हणजे आमचे रोल िोिेल्स. आपण ही त्याांच्या सारखां विकावां, असां 

सारखां आम्हाला वाटायचां.  

  गावात, कमी विकलेल ेअसले तरी, अवतिय हुिार, वाचनाची 

आवि असलेलली, सामान्सय ज्ञान खपू चाांगलां असलेली बरीच मांिळी 

होती. ह ेसवा सांध्याकाळी ग्रामपांचायती समोर एकत् बसनू गप्पा मारायच.े ते 

ऐकण्यात आम्हाला खपू मजा वाटायची. आम्ही काही वमत् बऱ् याच वेळा 

ह्या म्हाताऱ् याांच्या आजबूाजलूा उभां राहून, त्या गप्पा ऐकायचो. त्या 

सगळ्या वदृ्ाांमधील परबतराव कुहीरे मला अजनू आठवतात. आम्ही 
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त्याांना परबतकाका म्हणायचो. अवतिय चौकस अन चाणाि माणसू. ते 

बहुदा चववर्थ पास असावेत. पण गावात ग्रामपांचायतेत आलेला रोजचा पेपर 

(वतामान पत्) ते सांपणूा वाचायचे. त्याांना सगळ्या बातम्या मावहत 

असायच्या. त्याांना वाचनाची खपू आवि होती. कोणाजवळही, कुठलांही 

पसु्तक पावहलां की ते वाचायला मागायचे. पढेु, मला आठवतां, मी आठव्या 

वगाापासनू बलुिाण्याला विकायला गेलो. तेव्हा माझा मोठा भाऊ 

अमरावतीला ववदभा महा ववद्यालयात विकत होता. आम्हा दोघाांनाही 

वाचनाची खपू आवि होती. उन्सहाळ्याच्या सटु्टीमध्ये दोन-दोन मवहने 

आम्हाला आमच्या खेि यात रहायला लागायचां. वतर्थ े वाचायला काय 

वमळणार? म्हणनू आम्ही दोघांही, बलुिाणा आवण अमरवतीहून 

सटु यानमध्ये घरी येताांना, बरीचिी पसु्तकां , आमच्या सराांकिून, 

वमत्ानकिून मागनू, घरी घेऊन यायचो॰ आम्ही आल्यावर वदवसा-

दोनवदवसात परबतकाका भेटायच.े अन मग ववचारायचे ‘अरे, 

आमच्यासाठी काही भातकां  आणलां की नाही? ” अन मग आम्ही 

आणलेली पसु्तकां  ते आळीपाळीनां घेऊन जायचे अन वाचनू परत करायच.े  

कधी कधी गप्पा करताांना ते, त्याांच्या वमत्ाांसमोर आमच्या वफरक्या 

घ्यायचे. म्हणायचे, तमु्ही िहरात िाळेत विकता, मग माझ्या प्रश्ाांची उत्तरां 

द्या. मग आम्ही बऱ् याच वेळा, अपयिी व्हायचो. मग ते आम्हाला उत्तर 

साांगनू हसायचे. असांच एकदा ते वतामानपत् वाचत असताांना मी वतर्थ ेउभा 
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होतो. ते मला म्हणाले, ‘ ह्यात वलहलां आह ेकी अमकु-अमक्यानां, सवांना 

आवाहन केलां आह”े. आता साांग ‘आवाहन’ म्हणजे काय. मी म्हणालो 

‘काका, ते आव्हान असेल. आव्हान म्हणजे, एखाद्याला ललकारण. ते 

म्हणाले ‘मला आव्हान नको, आवाहन चा अर्था साांग. तो िब्द मी प्रर्थमच 

ऐकत होतो. मी गप्प बघनू ते म्हणाल,े अरे आवाहन म्हणजे ववनांती. मग 

मला तो अर्था कळला. बऱ् याच वेळा ते आम्हा मलुाांना भाषेचे कोिे 

घालायचे, अन अर्था आवण स्पष्टीकरण ववचारायचे. एकदा म्हणाले, 

’गि याहो मी चार ओळी म्हणनू दाखवतो. ते कसां िक्य आह ेह ेसाांगा. 

ओळी अगवद बरोबर आहते. ऐका --- 

पचु्छ वतन मका टािी 

बैलास विांग सहा 

वियेसी वि नाही 

घोि यास विांग पहा 

माकिाला वतन िेपटां असतात का? अन बैलास सहा विांग असतात? 

िीला वि नाही, असां कधी होईल का? अन घोि याला विांग असतां का? ‘ 

आम्ही मलुां बचुकळ्यात पि लो. खपू ववचार केला पण साांगता 

येईना. ते पनु्सहा पनु्सहा म्हणत होत,े जे म्हणालो ते बरोबर आह.े मग र्थोिा वळे 
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र्थाांबनू त्याांनी परत वरील प्रमाणे वलहलां अन अल्पववराम-स्वल्पववराम 

दऊेन, (punctuate करून) आम्हाला दाखववलां.  

 मका टािी पचु्छ ; वतन बैलास विांग सहा, िीयेसी वि ; नाही 

घोि यास विांग पहा॰ 

म्हणाले आता वाचा अन पहा सवा बरोबर आह ेकी नाही ते. आम्ही 

तसां वाचलां अन खपू हसलो. एकदा तर म्हणाले ‘मी चार ओळीची कववता 

म्हणतो. वतचा अर्था अवतिय सरळ-सोपा आह.े तो अर्था मला साांगा. मग 

त्याांनी चार ओळी म्हटल्या— 

  अवलकुल वहनाचे वहन आवणत होती, िविधर वहनान ेलोवटली 

मागा-पांर्थी,  

  नवद पती ररप ू ज्याचा तात भ्ांगोवन गेला, अहीसतु मही सांगे फार 

द;ुवखत झाला.  

आम्ही म्हटलां ‘काका, ह ेफार कवठण-कवठण िब्द आहते. हयातनू 

साधा अर्था कसा वनघेल? ‘ ते म्हणाल े‘प्रयत्न करा. फार सोपा अर्था आह.े 

’ आम्ही म्हणालो, आम्ही हारलो. आता तमु्हीच साांगा. ‘ते म्हणाले, ‘ठीक 

आह.े आधी अर्था साांगतो अन मग वरच्या चार ओळी समजाऊन, हा अर्था 

कसा, ते साांगतो. बघा, वरील चार ओळीचा अर्था आह,े ‘एक बाई पाणी 

आवणत होती. वतला रस्त्यात बैलानां लोटलां. त्यामळेु वतचां मिकां  फुटलां अन 
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कान जवमनीिी खरचटल्यामळेु दखुायला लागला. आम्हीओरिलो, 

‘काहीतरीच काय साांगता काका,? ’ते म्हणाले, पहा अर्था. ’अवलकुल 

वहनाचे वहन—अलीम्हणज ेभ्रमर, भुांगा. त्याचां कुल म्हणज ेकमळ, अन 

कमळाचां वहन-म्हणजे ज्याच्यावर कमळ बसतां ते, म्हणजे पाणी. म्हणजे ती 

पाणी आवणत होती. आता ििी, म्हणजे चांद्र. त्याला धारणकरणारा, म्हणजे 

महादवे. अन महादवेाचां वहन म्हणजे नांदी-म्हणजे बैल. म्हणजे, वतला 

रस्त्यात बैलानां लोटलां. आता वतसरी ओळ. नवद पती कोण, तर सागर. 

सागराचा ररप ूम्हणजे ित् ूकोण, तर अगवस्त ऋवष (. कारण तो सागराला 

प्यायला होता. )अन अगवस्तचा तात म्हणजे कुां भ. ऋवष. आवण कुां भ म्हणज े

मिकां . म्हणजे, वतसरी ओळ झाली-‘मिकां  फुटलां. ’अन आता चवर्थी 

ओळ, अही म्हणजे सयूा. सयूााचा सतु-म्हणजे पतु् कणा. म्हणजे कान. 

महीसांगे म्हणजे पथृ्वी (जमीन) बरोबर. जवमनीबरोबर कान खरचटला. असा 

आह ेअर्था. आह ेकी नाही गम्मत? ” असे अनेक ब्रेनटीजसा ते आम्हाला 

द्यायचे. गवणताचे पण. एक वतसरी-चवर्थी पयान्सत विकलेला पण अवतिय 

हुिार माणसू. वाचन ही खपू. जे वमळेल ते पसु्तक, वदवाळी अांक, चाांदोबा 

सगळ वाचनू काढायच.े अिी माणसां कायम लिात राहतात.  

  बलुिाण्याला एिेि हायस्कूल मध्ये विकत असताांना, दत्ता पावटल 

म्हणनू माझा एक वमत् होता. मी आठववत वतर्थ े गेलो तेव्हा पवहल्या वषी 

त्याची अन माझी खास मैत्ी नव्हती. पण पढेु नववी-दहावीत तो माझा 
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चाांगला वमत् झाला. बलुिाण्याचे सपु्रवसद् ब्याररस्टर टी. . एस. पाटील 

ह्याांचा तो नात ूहोता. बऱ् याचवेळा तो मला त्याांच्या घरी घेऊन जायचा. 

त्याांचां घर म्हणजे प्रचांि मोठा बांगला. बाहरे बाग, फळ झािां. घरात मोठमोठे 

सोफे, खऱु् च्याा. मी पवूी कधी न पावहलेलां. मला खपू अवघिल्यासारखां 

व्हायचां॰पण हळूहळू माझा बजुरेपणा कमी झाला. त्याचे आजोबा खपू 

वबझी असायचे ते आमच्यािी कधी बोलत नसत. पण दत्ताच्या आजी मात् 

खपू मायाळू अन चाांगल्या होत्या. आम्हाला खपू जीव लावायच्या, खायला 

प्यायला द्यायच्या. दत्तानां आजींना साांवगतलां, ’आजी, हा माझा वमत् जाज ू

वगाात नेहमी पवहला असतो. नाटकात, वकृ्तत्व स्पधेत ही बिीसां वमळवतो. 

सारखां वाचत असतो. आजीनां ओळखलां की मला सावहत्याचीही आवि 

आह.े मग, हळूहळू त्या, त्याांच्या ववषयी ही साांगायला लागल्या. म्हणल्या, 

‘मी काही विकलेली नाही गि या. मला धि वलहता वाचता येत नाही. पण 

मी कववता करत,े गाणी वलहत.े कधी कधी माझ्या मोिक्या तोिक्या 

अिरात वलहत.े कधी माझ्या ह्या नातवांिाांकिून वलहून घेते. मग त्याांनी मला 

अांिी अांिी पानाच्या पाच-सहा वह्या दाखववल्या. त्या सवा कववताांनी आवण 

गाण्याांनी भरलेल्या होत्या. त्याही खानदिेातल्याच होत्या. प्रती बवहणाबाई 

म्हणावां इतक्या त्याांच्या कववता आवण ओव्या चाांगल्या अन दनैांवदन 

जीवनाचां तत्वज्ञान विकवणाऱ् या होत्या. मी त्यातल्या बऱ् याच वाचल्या. 

काहीकाही तर त्या मला, पाठ म्हणनू, गाऊन दाखवायच्या. मी स्तांवभत 



 

24 
 

व्हायचो. काही वलहता वाचता न येणाऱ् या ह्या आजींची ही अगाध प्रवतभा. 

जीवनाचां सकू्ष्म अवलोकन अन त्यावर त्याांनी केलेलां भाष्य, त्याांचां मनोगत, 

भारावनू टाकणारां होतां.  

  आज माग ेवळून पाहताांना, ववचार करताांना वाटतां की, परबत काका 

काय वकां वा ह्या आजी काय, वकती प्रवतभावांत माणसां ही. हयाांचां अवलोकन, 

हयाांच वाचन, ह्याांची प्रवतभा ;ही माणसां विकली असती तर वकती मोठी 

झाली असती. प्रवतभा ह ेईश्वराचां दणे आह,े तो ते प्रत्येकालाच वाटत नाही. 

पण ज्याांना दतेो, त्याांना ह ेअसां वििणापासनू वांवचत का ठेवतो, ह ेएक न 

सटुणारां कोिां आह.े आयषु्याची वाटचाल करताांना अिी माणसां 

जवळजवळ सवांनाच कुठे न कुठे भेटतात. त्याांच्यापासनू आपण वकमान 

प्रेरणा तर घेऊच िकतो. आमच्या खेि यातील काकाांनी आमची वाचनाची 

आवि वाढवली. पढेु मी अन माझा मोठा भाऊ, (माजी प्राचाया वव. म. वव॰ 

अमरावती) आम्ही खपू पसु्तकां  वाचली. वाचन हा आमच्या जीवनातला 

मोठा छांद, आनांद. ववरांगळुा ठरला. अजनूही ह्या उतार वयात त्याची सार्थ 

आह.े मी, स्वनभुवावरून साांगतो, माझ्या बायकोच्या वनधनानांतर, गेली सहा 

वषा माझा सगळ्यात मोठा आधार काय असेल तर ते माझां वाचन॰त्यानां 

मला सावरलां, आवरलां िवक्त वदली.  

  ददुवैानां हल्लीच्या सवुिवित वपढीचां वाचन फार कमी झालां आह.े 

हयाची मला खांत वाटत.े ’आम्हाला वेळच वमळत नाही. ’ही सबब ते 
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साांगतात. ही सबब फार लांगिी आह,े कारण मी माझ्याच काही अवतिय 

व्यस्त असलेल्या ववद्यथ्यांना अन नातेवाईकाांनाही अजनूही खपू वाचन 

करताांना पाहतो. (अर्थाात ही सांख्या कमी आह)े. वाचनासाठी वेळ असतो. 

तो काढावा लागतो. You have to manage your time. जाता जाता 

साांगावसां वाटतां, की जे वाचत नाहीत, ते जीवनातल्या एका मोठ या 

आनांदाला मकुतात.  
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िी असं तिकत गेलो : भाग-1 

 

 

माणसाला आयषु्यात कधी, कोणापासनू, काय विकायला वमळेल ह े

साांगता येत नाही. फक्त आपण आपल ेिोळे आवण कान सदवै उघिे ठेवले 

पावहज.े अनेक चाांगल्या गोष्टी मग आपण पाहू िकतो, अनेक चाांगल्या 

गोष्टी आपण करू िकतो. फक्त त्या पावहल्या नांतर वकवा ऐकल्या नांतर, 

आपल्या मनावर वबांबहून घेण्याचा प्रामावणक प्रयत्न आपण केला पावहजे 

अन नसुतेच एवढां करून भागणार नाही. त्याांचां अनकुरण करून आपण त्या 

पाळल्या पावहजेत. आयषु्यभर जोपासल्या पावहजेत.  

  माझ्या आयषु्याची वाटचाल करताांना मी असांच विकत गेलो. 

अनेक गोष्टी मी विकलो. वयाच्या ७७ व्या वषी त्याांचा आढावा घ्यावासा 

वाटला. त्याववषयी र्थोिां वलहावां असां आज वाटलां. त्या अगदी वयाच्या 

वकां वा घिल्या क्रमाांकाांनच मी वलहतो आह ेअसां नाही.  

  मला आठवतां, 1978 ला, अमरावतीच्या िासकीय अवभयाांवत्की 

महाववद्यालयात जानेवारी मवहन्सयात माझां लेक्चरर ह्या पदावरून, 

असोविएट प्रोफेसर ह्या पदावर प्रमोिन झालां, अन माझी अमरवतीहून 

औरांगाबादला बदली झाली. औरांगाबादला गेल्या गेल्या घर िोधलां. पण, 
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एकमवहनाभर िोध करूनही माझ्या बजेट मध्ये घरभािां बसेल असां, वतन 

खोल्याांचां घर मला वमळेना. वतर्थ ेघरभािी अमरावतीपेिा खपू जास्त होती. 

नेमकां  त्याच दरम्यान औरांगाबादच्या कॉलेज मावधल, एका प्राध्यापकाची 

पणु्याला बदली झाली होती. ते हॉस्टेलचे वािान असल्यामळेु वािानच्या 

क्वाटार मध्ये राहायच.े त्याांनी मवहन्सयाभारत ते क्वाटार ररकामां केलां. कॉलेज 

ला ताबितोब नववन वािान हवा होता. पण कोणीही प्राध्यापक वािान म्हणनू 

जायला तयार नव्हता. कारण, ते काम फार वजकीररचां अन कटकवटचां होतां. 

मला तर घर हवां होतां. मग मी माझ्या दोन-चार प्राद्यापक वमत्ाांना अन काही 

वसवनयसाना ववचारलां. ते म्हणाले, नको. इरे्थ हॉस्टेल मध्ये फार कटकटी 

आहते. इरे्थ वािान म्हणनू काम करण, म्हणजे पाच वषा आपलां आयषु्य कमी 

करून घेण्यासारखां आह.े पण मी घर िोधता िोधता फार वजवकरीस आलो 

होतो. माझी दोन्सहीही मलुां लहान होती, त्यामळेु त्याांना अमरावतीला एकटां 

बायकोच्या अांगावर टाकून दणे िक्य नव्हतां. मग मी सरळ प्राचायांकिे गेलो 

आवण वािान म्हणनू माझ्या अनमुतीचा अजा वदला. ते म्हणाले ‘ नक्की 

येतायन? मी हो म्हटलां. ते म्हणाले ‘या सामान घेऊन. ’ मग आम्ही सवा, 

जनू 78 ला सामान घेऊन औरांगाबादला आलो.  

  वािान झाल्यानांतर मी अगदी मन लाऊन ते काम करू लागलो. 

ववद्याथ्यांच्या अनेक तक्रारी होत्या. लाइट स, सफाई-सफाईगार ह्या 

नेहमीच्या तक्रारी अन काही आमच्या कॉलेजची बाहरे राहणारी गुांि 
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प्रवतृ्तीची मलुां, हॉस्टेल मध्ये राहयवच, त्याांचा धिुगसू, पत्ते खेळणां, 

मारामाऱ् या वगैरे. हळूहळू एकेक काम हाती घेतलां. सवा ववद्याथ्यांिी 

ससुांवाद साधनू, खेळीमेळीनां त्याांचा ववश्वास सांपादन केला अन काम करत 

गेलो. ह ेकरताांना बरचां काही विकलो. वविेष म्हणजे, िाांत िोकां  ठेवनू मन 

ओतनू काम केलां की सवा घिी सवु्यववस्र्थत बसवता येत,े ह ेविकलो.  

  ह ेसवा करत असताांना अनेक अिचणीत मागादिान अन सल्ला 

घ्यायला मला प्राचायांकिे जावां लागायचां. आमचे त्या वेळच े प्राचाया 

गणेिराव, ह ेफार चाांगले होत.े समजनू घ्यायचे. योग्य मागादिान करायच.े 

मग माझां, त्याांच्याकिे जाणयेण वाढलां. एक वदवस वर ऑवफस मध्ये गेलो. 

माझी पत् ऑवफसच्या पत्त्यावर यायची. ती आमच्या ववभागाच्या टपाल 

कप्प्यात टाकलेली असायची. त्या वदविी माझां, नागपरु A. G. किून एक 

लाांब ब्राऊन रांगाचां पाकीट आलां होतां. ते हातात घेऊन ऑवफसच्या बाहरे 

आलो. बहुदा माझी नववन पेस्लीप होती. मी ते पाकीट फोिलां. िाव्या 

हातात पावकट अन उजव्या हातात त्याचा फिलेला कागद होता. मी आतनू 

वस्लप काढण्याआधीच, आमचे प्राचाया त्याांच्या बाजलूाच असलेल्या 

केवबन मधनू बाहरे आले. मला पाहताच त्याांनी मला हाताच्या इिाऱ् यानां 

बोलावलां. मी लगबवगत पावकट िाव्या वखिात टाकलां अन उजव्या 

हातातला फािलेला कागदाचा कपटा समोर व्हराांि यातच फेकला अन 

प्राचायााकिे धाव घेतली. गणेिराव सर ह ेसगळां पाहत होत.े मी जवळ 
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जाताच त्याांनी माझ्या कामाववषयी बोलण्याआधी, मला म्हणाले, ‘जाज,ू य ू

आर वसवनयर क्लास वन ऑवफसर. अन तमु्ही असा फािलेला कागद 

व्हराांि यात फेकता? वधस इस व्हरेी बसि. तो िस्टवबन मध्ये टाकायचा. जवळ 

कुठे िस्टवबन नसेल तर आपल्या वखिात ठेवायचा अन वजर्थ ेकुठे िस्टवबन 

वदसेल तेव्हा टाकायचा. ‘ मी अवतिय खवजल झालो. म्हणालो ‘सॉरी सर. 

’मग ते कामाववषयी बोलले. माझ्या ते इतकां  मनावर वबांबलां की त्याच 

वदविी मी प्रवतज्ञा केली की, आयषु्यात पनु्सहा असां कवध करायचां नाही. 

ववश्वास ठेवा, अवतिय नम्रपणे साांगतो, गणेिराव सराांची ती विकवण मी 

आजतागायत पाळतो आह.े केवळ बाहरेच नाही तर घरात सदु्ा काही 

फेकायचां असलां तर मी काहीही करत असलो तरीही तो कचरा मी िस्टवबन 

मध्येच नेऊन टाकतो. अत्यांत साधी गोष्ट, पण तीही हया दिेाच्या 

पांतप्राधाांनाना घसा ओरिून साांगावी लागते.  

  अमरावतीच्या अवभयाांवत्की महाववद्यालयात जवळ जवळ नऊ वषा 

सववास झाल्यानांतर मी आय. आय. टी. , मुांबईला एम. टेक. ह्या पदववउत्तर 

वििणासाठी गेलो. आय. आय. टी. च्या ज्या ज्या प्राध्यापकाांनी दोन वषा 

आम्हाला विकवलां, त्याांच्याकिून बऱ् याच गोष्टी मला विकता आल्या. 

त्यापैवक एक-दोन मला कटािानां लिात आहते. एम. टेक. वरुन परत 

आल्यानांतर मी त्या आयषु्यभर अनसुरल्या. सवाात प्रर्थम मला आठवतात 

त्या पारीख मसिम. त्याांनी मला पवहल्या सत्ात एक, अन दसुऱ् या सत्ात एक 
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असे दोन ववषय विकवले. एवढांच नव्ह ेतर त्या माझ्या एम. टेक. प्रोजेक्ट 

च्या गाइि ही होत्या. (पढेु मी 1981-84 ला मुांबई आय. आय. टी. तनूच 

ह्याच मसिम च्या मागादिानाखाली पीएच. िी. ही केलां. ) मसिम, वगाात 

अवतिय मन लावनू विकवायच्या. त्या आपल्या ववषयात तर वनष्णात 

होत्याच, पण वगाात जे आणखी माझ्या लिात रावहलां, ते म्हणजे, त्याांची 

विकवण्याची पद्त. अवतिय मदृ ुभाषेत पण खणखणीत आवाजात त्या 

विकवत. खऱ् या अर्थाानां त्याांनी स्टूिेंट स विग्नीटी (ववद्याथ्यांना योग्य मान 

दणे) अभ्यासली होती. वगाात त्या, ववद्यार्थांचा कधीच पाणउतारा करत 

नसत. विकवताांना मधनू मधनू ‘असम आय वक्लयर प्लीज? ‘ििु आय रीपीट 

इट प्लीज? ’म्हणायच्या. त्याांनी कोणाला एखदा प्रश् ववचारला, अन 

ववद्याथ्याानां जर चकुीचां उत्तर वदलां तर, ‘नो सर. हाऊ कस न इट बी लाइक दसट? 

’असां अत्यांत समजतू घातल्या सारखां बोलनू, बरोबर उत्तराकिे न्सयायच्या. 

साधी गोष्ट आह े ही. पण मी आमच्या बऱ् याच प्राध्यापक वमत्ाना, 

ववद्याथ्यांना वहविसवफविस करण, कमी लेखण, त्याांचा पाणउतारा करण, 

असां करताांना पावहलां आह.े मी पढेु आयषु्यभर मसिम सारखां वगाात बोलत, 

विकवत रावहलो. त्याचा खपू सकारात्मक पररणाम झालेला मी अनभुवला 

आह.े  

  त्याचवेळी वतर्थल्या आमच्या ववभागाचे प्रमखु िॉ. सखुात्मे ही 

आम्हाला एक ववषय विकवायचे. एक आदिा वििक त्याांच्यापेिा वेगळा 
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असचू िकत नाही, हा आमचा त्याांच्या वरचा ववश्वास अन श्रद्ा. . 

त्याांच्याकिून एक अत्यांत साधी पण आम्हा वििकाांना रोज करावी 

लागणारी गोष्ट मी विकलो. ते वगाात आल्याबरोबर आवध सांपणूा ब्लसक बोिा 

स्वछ पसुनू काढायच,े अन मगच विकवायला सरुवात करायचे. खरां म्हणज े

ह ेअत्यांत आवश्यक आह.े आमचे बरेच वमत् फळ्यावर आवधचां वलहलेलां, 

सांपणूा पसुत नाहीत. लागेल तेवढी जागा वकां वा अधाा फळा पसुतात. पढेु जसां 

जसां विकवण पढेु जातां अन फळ्यावर काही आकृत्या काढायच्या असल्या 

वकां वा समीकरण वलहायची असली, तर मग मध्येच र्थाांबनू ते करावां लागतां. 

बऱ् याच वेळा अध्याा पसुलेल्या फळ्यावर वलहलां तर, अधा आता आपण 

वलहालेलां अन अधा आधीच्या तासाचां, एकमेकात वमसळतात अन ववद्यार्थी 

पार गोंधळून जातात. ह े मी अनभुवावरून साांगतोय. फळा सांपणूा पसुनू 

काढायचा दसूरा फायदा असा की आपण कधी घाई गदीत क्लास वर 

आलो, तर स्टाटा घेण्यापवूी स्टेिी व्हायला तेवढाच वेळ वमळतो. श्वास 

नॉमाल होतो. मी मग स्वत:ही ती सवय करून घेतली. सरुवात चाांगली होते 

ह ेमी अनभुवलां आह.े अिा अनेक विकवणी मला साांगता येवतल.  

  दनैांवदन जीवनात तर आपण अनेक गोष्टी विकत असतो. अगवद 

म्हातारे होईपयंत. मागच्याच वषीची गोष्ट. िासकीय अवभयाांवत्की 

महाववद्यालय औरांगाबादचां गोल्िन जवुबली वषा साजारां करण्यात आलां. 

आयोजकाांनी खपु मेहनत घेऊन वतन वदवस भरगच्च कायाक्रम ठेवल ेहोत.े 



 

32 
 

1963 पासनू तर 2019 पयंतच्या ग्रसजएुट झालेल्या सवा ववद्याथ्यांना ह्या 

कायाक्रमाचां, आमांत्ण होतां. एक वदवस पणूा माजी ववद्यात्यांच्या 

कायाक्रमासाठी राखनू ठेवण्यात आला होता, मी त्या महाववद्यालयातनूच 

1966 ला, बी. ई. झालेला ववद्यार्थी आह.े त्यामळेु, मलाही ह ेआमांत्ण होतां. 

विवाय मी ह्याच महाववद्यालयाचा 2000 अन 2001 अिी दोन वषा 

प्राचायाही होतो. म्हणनू मला खास बोलवण्यात आलां होतां. कॉलेजच्या 

जवळ असलेल्या एका थ्री स्टार हॉटेल मध्ये त्याांनी माझी रूम सधु्द्ा बकू 

करून ठेवली होती. मी पणु्याला राहतो. पणु्यावरूञ्च मी माझी कार व 

ड्रायवर घेऊनच जाणार होतो. 1965 ला बी. ई. झालेला व िासकीय 

अवभयाांवत्की महाववद्यालय पणुेचा माजी प्राचाया असलेला माझा एक 

वमत्ही ह्या कायाक्रमाला येणार होता. मी त्याला म्हटलां ‘तझुी गािी घेऊ 

नको. माझ्याच गािीत आपण दोघां जाऊ. ’मग आम्ही दोघां बरोबर गेलो. 

त्याचां, यायचां वेळेवर ठरल्यामळेु त्याची हॉटेल मध्ये रूम बकू झालेली 

नव्हती. माझ्या रूम मध्ये, नाहीतरी मी एकटाच होतो. मी त्याला म्हणालो 

‘त ू माझ्याच खोलीत रहा, आणखी एक खोली किाला? आम्ही 

सांध्याकाळी सहा वाजता आमच्या खोलीत पोहचलो. रात्ी र्थोि या गप्पा, 

नांतर जेवण करून झोपलो. सकाळी मी त्याच्या अगोदर उठलो. तो 

झोपलेलाच होता. मी उठलो तसाच ब्रि वगैरे घेऊन बार्थरूम मध्ये गेलो. 

आत गेल्यावर दाराची latch लावली. सवा आटोपनू ब्रि वगैरे करून दार 
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उघिायला गेलो तर, दाराची latch उघिेना. मी िावीकिे एकवळेा 

वफरवली, नांतर उजवीकिे ही वफरवनू पवहली. पण latch उघिेचना. ती 

वफरत नव्हती. पाच वमवनट प्रयत्न केला. बरां,  

बार्थरूम मध्य ेजाताांना मोबाइलही बरोबर घेऊन गेलो नाही. िेवटी 

दार ठोठावनू वमत्ाला उठवलां. त्याला म्हणालो आतनू latch उघितच 

नाही. मग त्यानेही काही सचूना वदल्या. मी म्हणालो, ’ते सवा करून झालांय. 

’त्यान े बाहरेूनही प्रयत्न करून पवहलां, पण जमेचना. िेवटी त्यानां 

रीसेप्िनला फोन करून हॉटेलचा माणसू बोलावला. त्यान ेकाहीतरी करून 

ती उघिली, व मी बाहरे आलो. पण अांगावर काटा आला. वाटलां, बरां 

झालां, वमत्ाला माझ्याच रूम मध्ये रहायला साांवगतलां. नाहीतर एकटा 

बार्थरूम मध्य ेबांद झालो असतो. वतला वखिकी ही नव्हती. माझ्याजवळ 

मोबाइल नाही. सवा पांचाईतच झाली असती. त्या पवूी मी दिेातच नाही तर 

अकरा दिेात वफरलेला होतो. पण कधी असां झालां नाही. बऱ् याच प्रसांगी 

तर मी एकटाच होतो. पण असां कधी काहीही होऊ िकतां. त्यावदविी 

कानाला खिा लावला की एकटा असताांना असा बार्थरूमचा दरवाजा बांद 

करायचा नाही, अन मोबाइल घेऊनच आत जायचां. आयषु्य कें व्हा काय 

विकवेल साांगता येत नाही.  

  काही छोट या छ्योट या पण महत्वाच्या विकवणीही आठवतात. 

बरेच लोक जेवण झाल्यानांतर आपलां ताट ही उचलनू ठेवत नाहीत. मग ते 
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त्याांच्या बायकोला वकां वा आईला उचलनू ठेवावां लागतां. ते उचलनू ठेवेपयतं 

त्याच्यावर मािा घोंगावत असतात. बायको उरलेला स्वयांपाक करून 

स्वत:च्या जेवणाच्या घाईत असते. अिावेळी एकतर वतला आपलां जेवण 

बाजलूा ठेवनू ते ताट अगोदर उचलनू ठेवावां लागतां, वकां वा फारच भकू 

लागली असेल तर त्या ताटाच्या बाजलूा बसनू जेवावां लागतां. मी ही बरेच 

वषा हचे करत होतो. एकदा माझा पतुण्या सपत्नीक आमच्याकिे दोन-चार 

वदवसाांसाठी आला. आम्ही दोघेही बरोबरच जेवायला बसायचो. त्याचां 

जेकी झालां वक तो त्याचां ताट उचलनू बाहरे भाांिे घासण्याच्या जागी नेऊन 

ठेवायचा. माझी बायको त्याला म्हणाली ‘अरे राहू द्या. मी ठेवत ेउचलनू 

वकां वा सनुबाई ठेवेल. मग त्यान वर नमदू केलेली सवा कारण साांवगतली व 

म्हणाला ‘ते ताट तसां पित रावहलेलां मला आवित नाही. अन उचलनू 

ठेवायला असां काय लागतां? त्या वदविी खरांच ते मला पटलां. अन त्या 

वदवसापासनू मी रोज आपलां ताट उचलनू ठेवतो. कुठे पाहुणा म्हणनू गेलो 

तरी, ताट कुठे ठेऊ, म्हणनू ववचारतो. अन ह ेमी माझ्या लग्नानांतर बऱ् याच 

वषांनी, माझ्या पतुण्याकिून विकलो.  

  मी कुठेही असलो ( अगवदप्रवासात सदु्ा )तरी, रोज झोपण्यापवूी 

दवेाचां नाव घेतो, अन मग झोपतो. घरी तर ह ेकरतोच, पण कुठे पाहुणा गेलो, 

हॉटेल मध्ये र्थाांबलो तरी ह ेकरतो. मला आठवतां, मी आठव्या वगाात 

बलुिाण्याला, एिेि हायस्कूल मध्ये विकायला असताांना, आमच्या 
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वगााला, ववज्ञान हा ववषय, प्रवमलाताई दिेपाांिे मसिम विकवायच्या. त्या 

ववषय तर छान विकवायच्याच पण त्या बरोबर इतर चाांगल्या चाांगल्या 

गोष्टीही साांगायच्या. एकदा वगाात विकवताांना त्या म्हणल्या. आपण चाांगले 

ववचार करत रोज झोपवां. झोपण्यापवूी दवेाचां नाव घ्यावां. ते माझ्या मनात 

इतकां  ठसलां की त्या वदवसापासनू आज पयान्सत मी नेमानां दवेाचां नाव घेतो. . 

त्याचे सपुररणाम ही मी अनभुवले आहते. कदावचत त्याचा ह्याच्यािी काही 

सांबध नसेल, पण, नव्वद टक्के वेळा, मी झोपलो की पाच वमवनटात मला 

झोप लागते.  

  माझे मोठे भाऊ िॉ. एस. एन. जाज ू (माजी प्राचाया, ववदभा महा 

ववद्यालय, अमरावती ), ह्याांच्या किून तर मी अनेक गोष्टी विकलो. अगवद 

ववद्यार्थी दिेपासनू, मी माझ्या भावाला रोजचा खचा िायरीत वलहाताांना 

पवहलां. त्याांना ही सवयच होती. मग मवहन्सया-दीि मवहन्सयाांनी, एका पानावर 

त्याची बेरीज करायची. मी ही त्याांच्या पासनू हा धिा घेतला. आवण माझ्या 

िाळा, कॉलेजच्या वदवसापासनू तो आज ररटायर होऊन 19 वषा झाली तरी, 

मी रोजाचा खचा िायरीत वलहातो. ज्या वदविी काही झालाच नसेल त्या 

वदविी, Nil वलहायचां. त्याांची, मी आत्मसात केलेली दसुरी सवय, म्हणज े

प्लसवनांग. एखादा कायाक्रम असो, समारांभ असो, की लग्न असो, ते नेहमी, 

पेन वां िायरी हातात घेऊन, कोणत्या वेळी काय करायचां, कोणाला ते 

सोपवायचांसामान काय लागेल, माणसां वकती येतील, मेन ूकाय, त्याचा 
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अांदाजे खचा वकती, ह ेसगळां पद्तविर वलहून काढायचे. ह ेमी त्याांच्या किून 

विकलो. माझ्या दनैांवदन जीवनात तर मला ह्याचा फायदा झालाच, पण पढेु 

मी ववभाग प्रमखु, प्राचाया असताना माझ्या टेवक्नकल कायाक्रमात, अगवद 

राष्रीय-अांतरराष्रीय स्तराचे सेवमनार, कोन्सफरंसेस आयोवजत करताांनाही 

त्याचा मला खपू उपयोग झाला. माझी वाचनाची आवि, ही, त्याांनीच 

वनमााण केलेली. मला वब्रज खेळणां ही त्याांनीच विकवलां. पढेु पढेु ते स्वत: 

जास्त वब्रज खेळल ेनाही, पण मी मात् दहा-पांधरा वषा एका चाांगल्या वटम 

मध्ये वब्रज खेळलो वां बिीसही वमळवली.   
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िी असं तिकत गेलो : भाग-2 

 

 

 आयषु्यात बऱ् याच अन बहुअांिी गोष्टी आपण वमत्ाांकिून विकतो. 

चाांगल्या आवण वाईट ही. वमत् कसे आहते ह्यावर ते अवलांबनू असतां. मला 

एक अत्यांत चाांगली गोष्ट, म्हणजे, माझां सकाळचां वफरणां अन र्थोिासा 

व्यायाम ह्या गोष्टी माझ्या वमत्ाांपासनू विकायला वमळाल्या. मला आठवतां, 

बलुिाण्याच्या एिेि हायस्कूल मधनू 1961 साली एस. एस. सी. 

झाल्यानांतर मी ववदभा महा ववद्यालय, अमरावती ला, प्री यवूनववसाटी ला 

प्रवेि घेतला. मी वतर्थे वेस्ट हॉस्टेल मध्ये राहायचो. माझ्या िेजारच्या रूम 

मध्ये आमच्याच हायस्कूल मधनू माझ्या एक वषा अगोदर एस. एस. सी. 

झालेला, माझा एक वमत् रघ ुभालेराव राहायचा॰ त्याचां सगळां काम विस्तीत 

असायचां. सकाळी पाच-सहाला लवकर उठायचा. िेजारच्या ग्राऊां ि वर 

रवनांग ला जायचा. मग र्थोिी आसनां वगैरे करायचा॰त्याचां ते सगळां पाहून 

मी ही त्याच्या बरोबर ते सवा करू लागलो. पण पढेु औरांगाबादला 

इांजीनीररांग ला गेल्यानांतर ह ेसटुलां. कारण वतर्थ ेसबवमिन वगैरेसाठी रात्ी 

उविरा पयान्सत जागावां लागायचां. मग सकाळी उठायचा कां टाळा यायचा. पण 

माझ्या सदुवैानां, मी अमरावती इांजीनीररांग कॉलेज ला, प्रादयापाक म्हणनू 
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रुज ूझाल्यानांतर माझे काही वमत्, म्हणजे प्रा. मकुुां द गोखले, प्रा. वाघोदकेर 

ह े ही माझ्या प्रमाणे रुवख्मणी नगरात राहायचे. त्यात वाघोदकेर, रोज 

गोखलेला घेऊन मला सकाळी उठवायला यायचा. मग आम्ही वतघां 

मालटेकिी किे धावायला जायचो. त्याची नांतर इतकी सवय झाली की 

एखाद वदविी जाण झालां नाहीतर फार चकुल्या सारखां वाटायचां. इतकां  ते 

अांगवळणी पिलां की आजतागायत सरुूच आह.े त्याच े अनेक फायद े

झालेत मला.  

  मला वाटतां, आमच्या लग्नानांतरच्या सात-आठ वषाा नांतरची गोष्ट 

असेल. आम्ही मुांबईहून रेल्वेनां आलो अन बिनेऱ् याला उतरलो. मी, माझी 

बायको अन 4, 5 वषााची आमची मलुगी. जवळ वतन सटूकेस अन एक 

मोठी बसग होती. मग सामान बाहरे आणायला हमाल केला. तो नेहमी प्रमाणे 

त्याच्या पद्तीनां पैस ेमाग ूलागला. मी म्हणालो, ’खपू जास्त मागतो आहसे 

त.ू एवढ,े एवढ ेघ.े र्थोिी घासवघस करून दहा, पांधरा रुपय ेकमी केले. 

बिनेऱ् याहूां र्थेट ररिेनां, घरी आलो. सामान-वबमान घरात घेतलां अगोदर हात, 

तोंि धवुनू चहा घेत बसलो, तिी माझी बायको म्हणाली, ’एक ववचारू? 

’मी म्हटलां ‘काय? ‘ ती म्हणाली बरेच वदवसाांपासनू तमु्हाला साांगणार होत,े 

म्हटलां, आज बोलावां. तमु्ही हया हमलाांिी किाला घासवघस करता? ते 

वबचारे आपल्या चार, पाच बसगा घेऊन, वजना चढून आपलां सामान 

आणतात. अन त्यानां 100 रुपये मावगतले, तर आपण 75 म्हणतो. अन 
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िेवटी 80—85 दतेो. म्हणजे 10, 15 वाचवतो. खरां तर ते त्याच्या अांग 

मेहांनातीचे असतात. आपण 10—15 रुपये घर खचाात कुठेही कमी करू 

िकतो. आपण हॉटेल मध्य ेसपू घेतो, त्याचे, काहीही नां बोलता, 50—60 

रुपय ेदतेो. (आता तर सपुासाठी दीि –दोनिेरुपय ेद्याव ेलागतात. )मग त्या 

गररबािी आपण किाला घासघीस  करतो. उलट, एखाद्या वेळेला त्या 

हमालाला ठरल्यापेिा पाच रुपय ेजास्त द्या, अन त्याचा चेहरा पहा, त्याच्या 

चेहऱ् यावरच्या आनांदाची वकां मत पाचिे रुपयाांपिेा जास्त होईल. ‘ 

  मी म्हटलां ‘खरां आह ेतझुां. पटलां मला. ह्यापढेु आपण ह ेकटािानां 

पाळू. अगवदच अवास्तव मावगतलां, तर योग्य समजनू दऊे. हा, दणे्यातला 

आनांद मला माझ्या बायकोकिून विकायला वमळाला. दारावर आलेल्या 

भाजीवाल्यािीही ती भाव करायची नाही. फक्त सरुवातीला ‘वठकसे लगाना 

भैय्या ‘ ह ेएक वाक्य बोलायची. मग त्यानां जे लावलां ते ‘ वठकसे ‘च आह े

असां समजनू पैस े द्यायची. आमच्या िेजारच्या वावहनी वतला एकदा 

म्हणाल्या, ‘ताई तमु्ही भाव बरोबर करत नाही. ह ेमेल ेफार जास्त लावतात 

दारावर’ ‘माझी बायको म्हणाली, ’ ताई, त्याच्या गािीतली सवा भाजी 

पाच-सहाि ेरुपयाांची असेल. ती अगदी खेरखारधरून सगळी ववकली तर 

त्याला स्वत:ल वदि-दोनि ेरुपय ेवमळत असतील. अन आपल्या सारख्या 

पाच-सहा जणींनी भाव केला तर त्याचे गरीबाचे 40-50 रुपय ेकमी होवतल. 
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आपण 4-5 रुपय ेप्रत्येकी वाचव.ू ‘असां होतां वतचां तका  िाि. पण फार मोठां 

विकवनू गेलां ते मला.  

  अन आता एक मजेदार विकवण. ही मी पवूीही माझ्या एका 

प्रकावित लेखात ( असांवह होऊ िकतां )वलहली होती. इरे्थ, परत 

वलहाण्याचा मोह आवारात नाही.  

  औगस्ट 2008 मध्ये अमेररकेतील फ्लॉररिा स्टेट मवधल 

जसकसनव्हली इरे्थ आमच्या ‘Heat Transfer ‘ ह्या ववषयावर एक 

अांतरराष्रीय कॉन्सरें स होती॰ त्या कॉन्सरें ससाठी आयोजकाांनी जगभरातील 

सांबांवधत सांिोधकाांचे ररसचा पेपसा बोलावल ेहोत.े ह्या कॉन्सरें स साठी मी 

आवण माझ्या मागादिानाखाली पीएच. िी. झालेला माझा ववद्यार्थी िॉ. 

आिीष महल्ल े (सध्या तो िासकीय अवभयाांवत्की महा ववद्यालय 

अमरावती येर्थे मेकस वनकल ववभागाचा प्रमखु आह े)आम्ही दोघाांनी वमळून 

एक पेपर पाठवला होता. त्याांनी तो स्वीकारला आवण तो पेपर प्रेझेंट 

करण्यासाठी त्याांनी आम्हाला वनमांत्ण पाठववलां. ही कॉन्सरें स Jackson 

Vallie ला 5 ते 8 औगष्ट २००८ पयान्सत होती. नेमकां  त्याच वेळेला 

इन्सफोवसस ह्या कां पनीत काम करणारा माझा मलुगा त्याांच्याच एका 

प्रोजेक्टसाठी विकागोला होता. वतर्थ ेत्याला एक वषा झालां होतां. माझी सनू 

आवण नातहूी त्याच्या बरोबरच होत.े मग मी आवण माझ्या बायकोनी जायचां 

ठरववलां. म्हटलां दोनेक मवहने मलुाकिे राहता येईल अन कॉन्सरें स मध्ये पेपर 
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ही प्रेसेंट करता येईल. मग तसां मलुाला कळवनू आम्ही दोघे एक जलैुलाच 

विकागोला पोहचलो. माझ्या मलुानां तोपयंत माझी कॉन्सरें सची रवजस्रेिन 

फीज भरून ठेवली होती. ज्या Hyatt Hotel कॉन्सरें स होणार होती त्याच 

हॉटेलमध्ये माझी 5 औगस्ट ते 8 औगस्ट, म्हणजे 4 च्या रात्ीपासनू 8च्या 

दपुार पयान्सत, माझी रूमही बकू करून ठेवली होती. खरां म्हणजे, त्यानां, 

आमच्या सवा कुटुांबाची ओरलांिोची रीपच ठेवली ठरवनू होती. 1औगष्ट ते 

4 औगष्ट आम्ही सवा ओरलांिोला, Disneyworld, Universal Studio, 

Sea-World पाहून, 4 ला सांध्याकाळी मी ओरलांिोहून बसने Jackson 

Vallie ला जाणार होतो. ( 140 मलै ), अन बाकी सवा विकागोला परत 

येणार होत.े त्यान े माझां, 8 च्या सांध्याकाळचां, सहा वाजेच Jackson-

Valiee ते विकागो (दीि तासाची फ्लाइट ) चां वतवकट ही बकु करून ठेवलां 

होतां.  

  ठरल्या प्रमाणे मी 4 औगष्ट ला सांध्याकाळी सात वाजता, 

Jackson-Valliee ला पोहचलो. बस र्थाांबली तेर्थनू, Hyatt हॉटेल पायी 

चालनू जाण्या इतकां  जवळ होतां. पायीच गलेो. रूम अगोदरच बकू 

असल्यानां लवकरच रूम वमळाली. हॉटेल प्रचांि मोठां होतां. मला सतराव्या 

मजल्यावर रूम वमळाली. सदुवैान आमची कॉन्सफरांस 16 व्या अन 17 व्या 

मजल्यावरच्या चार कॉन्सरेरांस हॉल मध्येच होणार होती. मी रूम मध्ये जावनू 

रेि होऊन आमच्या वेलकम विनर ला गेलो. आमच्याच मजल्यावर, 
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दसुऱ् या वदविी सकाळी 9 वाजता कॉन्सफरन्सस चां उद्घाटन होतां. Deputy 

Chairman of Energy commission, U. S. A. (Madam ) ह्या 

उद्घाटन करून, की नोट असडे्रस दणेार होत्या.  

   सकाळी बरोबर 9 ल कायाक्रमाची सरुवात झाली. अवघ्या 3 

वमवनटात प्रमखु पाहुण्याांचां स्वागत अन पररचय आटोपला. आपल्या 

किच्या सारखां 7-8 पाहुणे स्टेज वर, नांतर प्रत्येकाला हर-गछु, नांतर 

प्रत्येकाचां भाषण (बहुधा, असांबद् चां. ), असा काहीच प्रकार नाही॰ बरोबर 

नऊ वाजनू वतन वमवनटाांनी की नोट असडे्रस सरुू झाला अन दहा वाजता 

सांपला. मग एक 15 वमवनटाांचा टी ब्रेक होवनू, 4 वेगवेगळ्या सेवमनार हॉल 

मध्ये 4 वेगवेगळे पवूावनयोवजत टेवक्नकल सेिन सरुू झाले. मग दररोज 

सकाळी 9 ते 11 पवहला सेिन, नांतर 15 वमवनट ब्रेक नांतर दसूरा िेिन, नांतर 

लांच ब्रेक अन मग पढुचे दोन सेिन. असे चार वदवस भरगच्च सेिन आवण 

विस्किन्सस झाले. मजा आली, खपू चाांगला अनभुव होता तो. िेवटच्या 

वदविी, म्हणजे 8 औगष्ट ला, वतन वाजताच कॉन्सफरन्सस सांपणार होती. माझी 

फ्लाइट 6 वाजता असल्यानां मी सािेतीनलाच हॉटेल सोिणार होतो. तिी 

नोंद मी आवधच होटलच्या ररसेप्िन ला दवेनू, वतन वाजता माझ्या साठी 

टसक्सी बकू करायला साांवगतली होती. जगभर मोठी चेन असलेल्या 

पांचताराांवकत हयात ( Hyatt )हॉटेल ते. वतर्थे सवा गोष्टी कम्प्यटुर मध्ये एांटर 
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केलेल्या असतात अन सवा सांबवधताांना ते कळवलेलां असतां. पण अिाही 

वठकाणी असां काही होऊ िकतां, असां मला वाटलां नाही.  

  चवथ्या वदविी कोंफरन्सस दपुारी वतनला सांपणार होती, पण सरुू मात् 

रोजच्या सारखी नऊ वाजताच होणार होती. म्हणनू मी वतसऱ् या वदविी 

रात्ीच माझां सामान आवरून माझी सटूकेस पसक केली. फक्त सकाळी बरोबर 

घ्यायचा एक पाऊच वर ठेवला. सकाळी अांघोळ करून रात्ीच ेकपिे 

सटूकेस मध्ये ठेवल ेकी सटूकेस तय्यार. उद्दिे हा की, कोंफरन्सस सांपल्या 

बरोबर रूम मध्ये येवनू सटूकेस घेतली की चालले. वेळेवर काही 

आवराआवर नको. मग मी सकाळी माझां सवा आटोपनू, पाऊच घेवनू हॉल 

मध्ये गेलो. 11 वाजता टी ब्रेक झाला, तसां आठवलां की आपण सकाळची 

बी. पी. ची गोळी घेतलीच नाही. माझी रूम त्याच मजल्यावर असल्यानां मी 

गोळी घ्यायला रूम वर गेलो. रूम उघिून पहातो, तर आत माझी सटूकेसच 

नाही. गायब. घाबऱ् या-घाबऱ् या पलांगाच्या आजबूाजलूा, तबल ेखाली, 

बार्थरूम मध्य ेसवा पावहलां. पण सटूकेस नाही. तरी बरां झालां, माझा पासपोटा 

आवण पैसे माझ्या अांगावरच्या पाऊच मध्येच होत.े (मी जवळ जवळ 11 

दिेवफरलो आह.े प्रत्येक वेळी माझ्या गळ्यात ते पाऊच असतां अन पैस े

आवण पासपोटा त्याच्यातच असतो. ते मी कुठेच गळ्यातनू काढत नाही. ) 

मग मी ताबितोब होटलच्या रीसेप्िन वर गेलो. त्याांना सवा साांवगतलां. तें 

म्हणाले रूम क्लीन करायला जी बाई येत,े वतने ती ठेवली असेल. ती बाई 
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वतर्थेच कुठे असेल. य ूजस्ट चेक प्लीज. अवर मसन ववल कम दअेर इन 5 

वमवनटस. मी परत 17 व्या मजल्यावर गेलो. माझ्या रूम च्या बाहरे कोररािोर 

मध्ये पावहलां. एका रूमच्या समोर काही sanitary material च्या बाटल्या 

व झािू वदसल.े मला वाटलां, ती बाई इर्थेच कुठे असेल, म्हणनू त्या रूम 

समोर जाऊन उभा रावहलो. तेवढ यात एक apron बाांधलेली, आवरकन 

बाई हातात झािू घेऊन बाहरे आली. मी वतला इांग्रजीत माझा रूम नांबर 

साांवगतला व माझी सटूकेस कुठे आह ेअसां वतला ववचारलां. वतने कपाळावर 

हात मारला अन म्हणाली, ’म्हणजे, तमु्ही अजनू गेला नाहीत? इर्थेच 

आहात? ’मला ती पसक केलेली सटूकेस वदसली. मला वाटलां, तमु्ही ती 

ववसरलात, म्हणनू मी, आताच ती सटूकेस खाली सेकुररटी मध्य ेजमा करून 

आले. ’ मी म्हटलां ‘ I have already noted on reception that I will 

check out at 3. 30P. M. Did you not see the note? ’ ती 

गिबिली. कारण वतची चकू झालीच होती. जास्तीचा कारभार करून 

ठेवला होता. मग ती घाई घाईत मलाखाली सेकुररटी ऑवफस मध्ये घेऊन 

गेली. वतर्थल्या ऑवफसरनी नकुतांच माझ्या सटूकेस चां लॉक उघिून एक 

एक सामानाची व कपि याांची यादी करायला सरुवात केली होती. ती बाई 

त्याांना म्हणाली, ‘I am sorry. That luggage belongs to this 

gentleman. He has not yet checked out. I wrongly thought 

that he has left and brought it to you. I am very sorry. ‘मग 
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त्या बाईनां आवण सेकुररटी ऑवफसरनां पनु्सहा पनु्सहा माझी माफी मावगतली 

अन सवा सामानासह सटूकेस मला परत वदली. मी तक्रार केली असती तर 

त्या बाई वर कारवाई झाली असती. पण मला तसां काही करायचां नव्हतां. 

पण जवळ जवळ वदि तास मला ह्या वचांवतत अवस्रे्थतनू जावां लागलां. त्यात 

माझा एक टेवक्नकल सेिनही गेला. पढेु सवा ठीक झालां.  

 पण असांही होऊ िकतां. खरां म्हणजे ह्या पांचताराांवकत हॉटेल्स मध्ये 

चेक इन आवण चेक आऊट वेळीची रीतसर नोंद असते अन ते सवा 

सांबवधतताांना सवूचत केलेलां असतां. त्या वदवसापासनू एक धिा विकलो की 

हॉटेल मधनू अगदी वनघे पयान्सत पणूा सामान पसककरून ठेवायचां नाही. 

वकमानपवि अन्सिरवेयर बवनयनतरी सटूकेस वर वाळत ठेवायच.े (वाळलेल े

असले तरीही. ) त्याांना आत टाकायला काय वेळ लागतो?  

  2003 सालची गोष्ट. मी त्यावेळी नागपरूच्या रायसोनी इांजीनीररांग 

कॉलेज चा प्राचाया होतो. त्या वषी जलैुच्या मवहन्सयात पोतुागाल मध्ये 

वलसबन येर्थे वल्िा एि यकेुिन सवमट होणार होती. जवळ जवळ चार 

वदवसाची ती कॉन्सरें स होती. त्यात जगातल्या मोठमोठ या वििण सांस्र्थाांच,े 

वल्िा बॅँकेचे प्रतवतवनधी येणार होत.े त्यात एक मोठां प्रदिानही आयोवजत 

करण्यात आलां होतां. त्यात अनेक सांस्र्थाांच े वििणा सांबांधीचे स्टाल्स 

लागणार होते. विस्किन्सस, इांटरअसक्िनस असे भरगच्च कायाक्रम होत.े त्या 

सवमटला उपवस्र्थत राहून आपलाही एक स्टॉल लावायचा, अनेक परराष्रीय 
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ववद्यापीठाांिी collaboration करता येण्याच्या कुठल्या सांधी आवण 

श्यक्यता आहते, ह े पाहायचां असां आमचे चेअरमन सनुीलजी रायसोनी 

ह्याांनी ठरवलां. आवण मग ह्या सवमट साठी, ते स्वत:, मी, आवण आमचे एक 

आणवख अवधकारी असां वतघाांनी जायचां असां ठरलां. नेमके त्याच वेळी माझे 

जावई वनवतन ह ेदोन वषााच्या त्याांच्या कां पनी च्या प्रोजेक्ट साठी लांिन ला 

होत.े माझी मलुगी आवण नात वतर्थेच होती. केव्हातरी बोलण्याबोलण्यात 

मी ह े रायसोनीसाहबेाांना साांवगतलां होतां. ते मला म्हणाले, ‘सर, तमु्ही 

सवमट च्या चारपाच वदवस अगोदर लांिनला जावयकिे जा अन वतर्थनू 

सवमट च्या एक वदवस आधी वलस्बन ला पोहचनू जा. लांिन –वलस्बन 

फ्लाइटने फक्त वतन तासांच अांतर आह.े आम्ही दोघां सरळ वेळेवर वलस्बनला 

पोहचनू जाऊ. मग आमचा वतघाांचा िेंनगन वव्हसा त्याांनी करून घेतला. 

त्यासाठी इांटरव्ह्य ुला वगैरे काही जावां लागलां नाही. पण मला लांिन साठी 

UK चा वव्हसा लागणार होता. मग रीतसर सवा कागद पत् जोिून माझ्या 

लांिन वव्हसा साठी अजा केला.  

  मला वब्रवटि कौवन्ससल ने इांटरव्ह्य ु साठी तारीख वदली अन त्या 

वदविी मुांबईला हजर रहायला साांवगतलां. इांटरव्ह्य ुसकाळी दहा वाजता 

होता. मी बरोबर वेळे आधी तेर्थ े पोहचलो. ठरल्या वेळी मला आत 

बोलावलां. वतर्थे एक इांवग्लि मसिम होत्या. मी बसलो. ब्रीफ्केसे उघिून माझा 

अजा अन त्याबरोबर लागणारे सवा कागदपत् वर काढल.े मग त्याांनी एक 
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दहा पांधरा वमवनटां काही प्रश् ववचारल ेअन बाहरे र्थाांबायला साांवगतलां. 

साधारणत: 40 एक वमवनटाांनांतर एक माणसू आमच्या वेटीगाच्या जागी 

आला. ज्याांचे ज्याांचे ववसा रीजेक्ट झाले, त्याांची नावां त्यानां वाचली. त्यात 

माझांही नाव होतां. मी त्याला ववचारलां ‘का रीजेक्ट झाला? ‘तो म्हणाला 

तसां साांगता येत नाही. पण 16 नांबरच्या काउांटर वर पहा काही कळेल तर. 

मी त्या काउांटर वर गेलो अन ववचारलां. ते गहृस्र्थ म्हणाले, आम्ही तमु्हाला 

कारण साांग ूिकत नाही. य ूहसव टू ररअपलाय.  

मला त्या गहृस्र्थाची नावाची बसज त्याच्या िटावर वदसली. 

महारावष्रयन माणसू होता. मी मागे एकदा केव्हातरी एकलां होता की 

कौवन्ससल मधल्या आवण एयरपोटा वरच्या मराठी माणसािी मराठीत बोललां, 

तर ते आपली मदत करतात. मग मी त्याला त्याचां नाव घेऊन मराठीत 

ववन्सनती केली. तो म्हणाला ‘Financial support inadequate ‘ असां 

वलहलां आह.े मी म्हटलां ‘ मी माझी बॅँक स्टेटमेंट स लावल ेआहते आवण 

विवाय माझी सवा रीप आमची मसनजेमेंट करणार आह ेएसां, त्याांचां लेरर ही 

मी जोिलां आह.े ‘ ते ग्रहस्र्थ म्हणाले, आता काहीच करता येत नाही. परत 

अजा करा. मी फारच नवास झालो. ही माझी पवहलीच फॉरेन रीप होती. बाहरे 

येऊन रायसोनी सराांना फोन केला. ते म्हणाले, वतर्थ ेफोटावरच आपल्या 

एजेंटचां ऑवफस आह,े वतर्थे जाऊन परत अजा करा. तो सगळां करेल. मी त्या 

एजेंट किे गलेो. तो म्हणाला ‘ ह्या लोकाांचां असांच सवा वव्हम वर काम 
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असतां. सर, तमुच्या जवळ, तमुच्या एखाद्या आणखी अकाऊां ट चां पासबकू 

असेल तर त्याची झेरॉक्स लाऊन दऊे. ‘ मग आम्ही ववसा वफज वगैरे भरून, 

परत अजा केला. मी नागपरूला परत आल्यानांतर लगेच सात वदवसाांनांतर 

ववसा चा इांटरव्ह्य ुआह ेअसां कळलां. ठरल्या वदविी पोहचायचां होतां. मी 

सहज ववचार केला की, मागच्या वेळी इांटरव्ह्य ुमध्ये आपलां काही चकुलां 

तर नव्हतां? काही उत्तर, काही मसनसा, काही प्रोटोकाल्स चकुले का आपल?े 

अन मग माला आठवलां, मागच्या वेळी आत गेल्याबरोबर अन त्या 

एांवग्लिबाई समोर बसल्या बरोबर, आपण आपली ब्रीफकेसस वतच्या टेबल 

वर ठेऊन, दोन्सही हाताच्या अांगठ याांनी ब्रीफकेसे चा ‘ खटाक ‘ असा 

आवाज करून ती उघिली, त्या वेळी वतनां आपल्याकिे नाराजीनां पावहलां. 

( कदावचत, हा माणसू, लांिनला पाठववण्याच्या लायकीचा नाही, असां तर 

वतला वाटलां नसावां? )वब्रवटि बाई ती. मसनसा वगैरे पाळल्या पावहज ेहोत्या. 

मग ह्या वेळी ठरववलां की ब्रीफ केस माांिीवर ठेऊन, आवाज न करता, 

उघिायची. ह्यावेळी आत गेलो तर आता वब्रवटि, माणसू होता. बाई नाही. 

त्यानां दोनचार वमवनट माझा अजा चाळला. मी किाला चाललो, वगैरे, 

एकदोन प्रश् ववचारल.े अन म्हणाला ‘ collect your visa in the 

evening, from our churchgate office. ‘ मी र्थस ांक य ूम्हणत आनांदानां 

बाहरे पिलो. य.ू के. चा ववसा वमळाला. मी वर वलहलेल्या कारणामळेु, 

पावहल्यावेळी त्या बाईनां माझा ववसा रीजेक्ट केला, असांच काही नाही. पण 
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मला मात् परत परत तसां वाटलां. अन आताही वाटतां. मग नेहमी सारखा 

धिा घेतला, अिा ऑवफसात ब्रीफकेस किी उघिायची ह्याचा. अन तेही, 

साठाव्या वषी, अन वतन इांजीनीररांग कॉलेज चा प्राचाया म्हणनू काम केल्या 

नांतर. आयषु्य केव्हा काहीही विकव ूिकतां.  

You have to remain open to errors and corrections.  
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िी असं तिकत गेलो : भाग-3 

  

 

 सांस्कृत मध्ये एक, दोन ओळीचां सुांदर सभुावषत आह े--- 

‘ आचायाात पादमादत्ते, पादां विष्यस्वमेधय:,  

पाद ां स्वब्रांहचारीभ्यम:, पाद ां कालक्रमणेच ‘ 

म्हणजे. माणसू आपल्या जीवनात जे काही विकतो, त्यापैकी एक 

चतरु्थांि तो आपल्या गरुु/वििका किून विकतो. दसूरा चतरु्थांि तो, 

त्याला परमेश्वरान े वदलेल्या प्रवतभेनां (मेधा ) विकतो. वतसरा चतरु्थांि तो 

आपल्या वमत्ाांकिून, सोबत्यानकिून विकतो. आवण जसजसां आयषु्य 

वाढत जातां, तसतसां आयषु्यची कालक्रमणा त्याला िेवटचा चतरु्थांि 

विकवतां. वर मी, गरुु, वमत्, कालक्रमणा, ह्याांच्याकिून जे विकलो, 

त्यातल्या काही गोष्टींचा उल्लेख आला आह.े आता र्थोिां, ‘स्वमेधया ‘ 

बद्दल वलहतो.  

  परमेश्वरानां मला बऱ् यापैकी बवुद् वदली आह॰ेवतचा खरा उपयोग, मी 

माझ्या ववद्याजानासाठी केला. अगवदच ववपररत परीवस्र्थत नसेल, तरी, 

बऱ् याच अविअिचणीवनांना तोंि दऊेन मी माझां वििण पणूा केलां. म्हणज े

अगदी पवहल्या वगाापासनू तर इांजीनीररांगच्या पीएच. िी. , पयान्सत. 
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पवहल्यापासनू तो दहाव्या वगाापयंत मी माझ्या वगाात पवहलला-दसुराच 

असायचो. एखादवेळा वतसऱ् या वर ही गेलो. दहावीच्या परीिेत तर मी 

ववदभा बोिाातनू (तेव्हाच ेनागपरू आवण अमरावती बोिा वमळून ) मेरीटमध्ये 

नऊ नांबर वर होतो. माझ्या िाळेत ACC नव्हती, नाहीतर वतचे 15 माक्सा 

वमळाल ेअसते अन मी वतसऱ् या नांबर वर आलो असतो. पण ह्या मेरीटमध्य े

आल्यामळेु मला नसिनल मेरीट स्कॉलरविप वमळाली अन मी पढेु वििण 

सरुू ठेऊ िकलो. ववदभा महा ववद्यालय अमरावती येर्थनू B, Sc. पाटा-१ 

करून मी औरांगाबादच्या िासकीय अवभयाांवत्की महा ववद्यालयात प्रवेि 

वमळवला. आमच्यावेळी, इांजीनीररांग चा वतन वषााचा विग्रीकोसा होता. 

इर्थेमात् मी फायनल वयअरला फस्टाक्लास वमळऊ िकलो नाही. वतस 

ववद्याथ्याात सात फस्टाक्लास मध्ये आले, अन सहा माकंने फस्टाक्लास 

चकुलेला मी आठव्या नांबरवर होतो. अभ्यास चाांगलाच केला, पण हवा 

तसा झाला नाही. कारण त्यावषी मी दीि मवहना आजारी होतो. १५-२० 

वदवस तर मेविकल कॉलेज हॉवस्पटल मध्ये भरतीच होतो. त्यामळेु माझे 

प्रसवक्टकल्स टमावका , वका िॉप सगळां माग े पिलां. आवण ते भरून 

काढतकाढता अभ्यास मागे पिला. पण ह्याला आणखीही एक कारण होतां 

असां मला वाटतां.  

  दवेानां मला खपू चाांगली स्मरणिक्ती वदली आह.े जवळजवळ एक-

दोनपावठ असल्यासारखी. वाचलेलां लवकर लिात राहत असल्यामळेु, मी 
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ते कधीच वलहून पाहत नसे. त्यामळेु माझी वलहाण्याची गती, स्पीि फार 

कमी पिू लागला. मी परीिेत कवधच पणूा सहा प्रश् वलहू िकलो नाही. 

नेहमी सािेचार-पाच, बस. ही कमी मी पढेु माझे M. Tech. करताांना, आय, 

आय. टी. मुांबईत भरून काढली. एम. टेक. ला अगदी पवहल्या वदवसापासनू 

ठरववलां की, ज ेकाही वाचलां, रफ सोिवलां, ते सवा रोज वलहून काढयचां. 

त्याचा मला खपू फायदा झाला. M. Tech. च्या पवहल्या सेवमस्टर मध्ये 

माझा एस. पी. आय. ( Semester Performance Index ) हा 10 पैकी 

7. 8 असा आला. व मी 40 ववद्याथ्यांमध्य ेवतसऱ् या नांबर वर होतो. दसुऱ् या 

सेवमस्टरला तर तो 9. 2 इतका आला व मी दसुऱ् या नांबर वर आलो. आवण 

M. Tech. च्या िेवटी माझा सीपीआय ( Cumulative Performance 

Index )र्थओेरी मध्ये 8. 55, आवण Dissertation, म्हणज ेप्रोजेक्ट मध्य े

10 पैकी 10 असा होता. पढेु आय. आय. टी. मुांबईतनूच मी Ph. D. केलां. 

राष्रीय व अांतरराष्रीय स्तरावर माझे पढेु, 65 ररसचा पेपसा प्रकावित झाले 

अन मी अमेररका, ऑस्रेवलया, पोतुागाल ह्या दिेाांमध्ये जाऊन माझे िोध-

प्रबांध सादरही केले.  

  परमेश्वरान े वदलेल्या चाांगल्या स्मरणिक्तीचा मलाखपू उपयोग 

झाला. मी विकवलेल्या फायनल ईयरच्या जवळजवळ सवा ववद्याथ्यांची 

नावां मला, त्याांच्या आद्यािरासह, लिात असायची. आताही आहते. मी 
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चार अवभयाांवत्की महा ववद्यालयाचा प्राचाया होतो. वतर्थल्याही सवा 

प्राध्यापकाांची नावां मला तोंिपाठ असायची.  

 ह्या नावाांच्या आठवणीवरून एक प्रसांग आठवतो. 1980 साली मी 

औरांगाबाद इांजीनीररांग कॉलेज मध्ये Associate Professor असताांना, 

हॉस्टेलचा वािान ही होतो. आमच्या A हॉस्टेल मध्ये 83 खोल्या होत्या. 

प्रत्येक खोलीत आम्ही वतन-वतन ववद्यार्थी ठेवायचो. म्हणज ेएकूण 249 

मलुां. मी मलुाांमध्ये खपू वावरायचो. हॉस्टेल च्या रूम्स अलॉट करताांना 

त्याांची नावां, फोटो व्यववस्र्थत लिात ठेवायचो. म्हणजे, ती लिात 

राहयाचीच. आमच्या दसुऱ् या वािान अन रेक्टर ह्याांना खपू आश्चया 

वाटायचां॰साधारणत: 90 टक्के मलुाांची नावां अन कोण कोणत्या रूम 

मधला आह ेह ेमला माहीत असायचां. ह ेसवा आमच्या प्राचायानंाही मावहत 

झालां होतां. 1980 ल आमच्या महा ववद्यालयात, त्यावेळचे महाराष्र 

राज्याच,े तांवशििण ववभागाचे, मखु्य सवचव ह्याांनी महाराष्रातील सवा 

गवनामेंट आवण एिेि इांजीनीररांग कॉलेजच्या प्राचायााची वतन वदवसाांची 

पररषद बोलावली होती. तांवशििणािी वनगवित अनेक ववषयाांवर चचाा 

होणार होती. आमचे सांचालक, प्रो. किू, सहसांचालक, सवा प्राचाया ह्याांना 

बोलवण्यात आले होत.े आमचे कायाकारते प्राध्यापक धरून 70-80- जण 

होत.े पररषदचे्या दसुऱ् या वदविी, वसवतगहृ अन त्याांच्यािी वनगवित 

असलेले अनेक प्रश् ह्याांच्यावर चचाा होती. चचेच्या दरम्यान आमच े
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सांचालक म्हणाले की, हॉस्टेल वािान, रेक्टसा वनयवमत राऊां ि घेत नाहीत. 

त्यामळेु मारामाऱ् या होतात. होसटेल्स मध्ये बाहरेचे ववद्यार्थी ( Parasites 

), रहातात अन सवा विस्त वबघिवतात. वॉिान लोकाांनी जास्त लि  दऊेन 

काम केलां पावहज.े आमचे प्राचाया उठून उभे रावहले अन म्हणाले ‘जाज ूकम 

वहअर. ’ मी त्याांच्या जवळ गेलो तेंव्हा त्याांनी माझा खाांदा धरला अन 

म्हणाले, ‘सर आमच्या A हॉस्टेल मध्ये 83 रूम मध्ये 243 ववद्यार्थी 

राहतात. सर, ह ेआमचे वॉिान, प्रा. जाज ूआहते. ह्याांना हॉस्टलच्या सवा 

मलुाांची नावां माहीत आहते. इतकेच नाहीतर, तमु्ही रूम नांबर उच्चारला तर 

त्या रूम मध्य ेकोणवत वतन मलुां राहतात, त्याांची नावां, ह ेइर्थनू साांग ूिकतात. 

आवण हयाउलट. 3-4 मलुां बोलावली तर कोणता मलुगा कोणत्या रूम 

मधला आह,े ह ेही ते साांग ूिकतात. सर, तमु्ही हवां तर रायल घेऊन बघा. 

‘आमचे सांचालक म्हणाल े‘रायल ची काही गरज नाही. आमचा तमुच्यावर 

ववश्वास आह.े व्हरेी गिु जाज.ू ‘मी त्याांना नमस्कार करून माझ्या जागेवर 

बसलो. आमच्या प्राध्यापक मांिळीने टाळ्या वाजवल्या. माझ्या 

जीवनातील आनांदाच्या प्रसांगापकैी हा एक.  

  माझ्या मलुाला दोन मलुां आहते. मोठा आठववत अन धाकटा 

चववर्थत आह.े हल्लीच ेआई-वविल करतात त्याप्रमाणे माझ्या मलुानां अन 

सनेुनां, माझ्या दोन्सहीही नातवाना त्याांचां िाळेचां सावहत्य प्रत्येकाला वेगवेगळां 

घेऊन वदलां आह.े एकेक स्केचपेन चा सेट, दोन-चर पेन, गम बॉटल, 
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स्टाप्लर, कैची इत्यावद. पण दर दोन वदवसा आि आलटून, पालटून, माझा 

एकतरी नात ूमाझ्या रूममध्य ेयेतो, अन कधी म्हणतो ‘दादा, तमुहारी गम 

बॉटल दतेे क्या? ‘तर कधी ‘तमुहारी कैची दतेे क्या? ’वकां वा रबर दतेे कया? 

असां मागत असतात. मग जो मागतो त्याला मी दाटतो, ‘कय,ू तमु्हारी गम  

बॉटल, कैची कहा गई? ’ वगैरे. मग त्याांची ठरलेली उत्तरां. ‘वदख नही रही. 

’ ‘पता नवह कहा चले गई? ‘मी मग त्याांना म्हणतो ‘ठीक ह.ै मै दतेा हू, पर 

मेरी एक िता ह.ै तमु्हारा काम होतेही, तमु पहले उसको वापस लाकर मेरे 

विब्बेम,े जहा की वहा रख दोगे. नवह तो मै आगेसे कुछ नवह दुांगा. ‘ 

 मग ते नेतात. अन, आश्चया म्हणजे, परत आणनू जगाच्याजागी 

ठेवतात. अन मला साांगतात ही. मग मी त्याांना नेहमी म्हणतो वक तमु्ही 

तमुच्या वस्त ुवापरल्याबरोबर जागच्या जागी का ठेवत नवह? तमुची कैची 

पलांगाखाली, गम बॉटल टेबल खाली, रबर टॉवेल खाली पिलेलां असतां. 

एक िब्बा करून सगळां जागच्याजागी ठेवत जा. आताआता र्थोिी सधुारणा 

वदसतेय मला. ह्या उलट माझ्या मलुीची मलुगी. ती आता इांजीनीररांग ग्रसजएुट 

झाली. पण लहान पणापासनू, वतचां काम विवस्तचां. अगदी 3, 4 वषााची 

असल्यापासनू मी पाहत आलोय. ती आमच्या किे उन्सहाळ्यात आई 

बरोबर आली की. माझी बायको वतची सवा खेळणी, स्वयांपाकाची 

लहानलहान भाांिी सवा वतला खेळायला ध्यायची. वतचां खेळणां झालां की, 

ते सवा वत, ज्या-त्या िब्यात भरून ठेवायची. वतच सवय वतला आताही 
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आह.े ती ह ेसगळां आपल्या आई किून विकली. आवण माझी मलुगी अन 

मी स्वत:, ह े सगळां, माझ्या बायको किून विकलो. वतचां काम फार 

टापवटवपचां असायचां. घरातल्या सगळ्या वस्त ुनेहमी जागच्या जागी. बाहरे 

काढून, काही कामाला घेतलां, तर काम झाल्याबरोबर दने अॅँि दअेर, परत 

ठेवायची. वतच्या वकचन मधलां सगळां जागच्या जागी. वतखटाची काचेची 

बाटली कधी तीन नांबर हून पाच नांबरवर गेलेली, वकां वा वजऱ् याची बाटली, 

नऊ नांबर हून सात नांबरवर आल्याचां, मी पावहलेलां नवह. कपाट उघिलां की, 

िोळे झाकून हात पढेु केला तरी ती वस्त ुत्या वठकाणी वमळायलाच पावहज.े 

पढेु माझ्यावह ते अांगवळणी पिलां. प्रवासात सधु्दा मी, चार पाच चेनचे कप्पे 

असलेल्या माझ्या हस ांिबसग मधनू अगदी अांधारात सधु्दा. माझा औषधाचा 

िबा, वकां वा कां गवा वकां वा चष्म्याचां कव्हर काढू िकतो. ह ेमी वतच्याकिून 

विकलो.  

  माझ्या असां लिात आलां आह ेकी, आपण ज्या बऱ् याच गोष्टी पाहून 

वकां वा ऐकून विकू िकतो, त्या आपण विकत नाही. त्याचां कारण म्हणजे 

आपला न्सयनूगांि. आपण आपलां अज्ञान प्रगट करायला वभतो, लाजतो. 

लोक आपल्याला हसतीलां असां आपल्याला वाटतां. ह ेसवा बाजलूा ठेवलां 

तर कसां विकता येतां, ह्याचे एकदोन अनभुव द्यावेस ेवाटतात. ही उदाहरण 

बऱ् याच वेळा माझ्या ववद्याथ्यांना सांबोधताांना मी साांवगतली आहते. मी सवा 

साधारण कुटुांबात अन वयाच्या चौदाव्यावषाापयंत खेि यातच वाढलो. 
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त्यामळेु, भाषा, चालीरीती, मसनसा इत्यावद अनेक गोष्टी मला िहरात आल्या 

नांतर विकाव्या लागल्या. आता मी जर माझा न्सयनूगांि ठेऊन रावहलो असतो 

अन आपलां अज्ञान झाकत रावहलो असतो, तर मला काहीच विकता आलां 

नसतां. बऱ् याच गोष्टी तर मला कॉलेज मध्ये जाईपयंत, नव्ह,े ग्रसजएुट होईपयंत 

मावहत नव्हत्या. त्या मी वेळ आली तिा विकत गेलो.  

  मी १९६६ ल अवभयाांवत्की महा ववद्यालय अमरावती येर्थे 

Assistant Superintendent of Workshop, म्हणनू जॉइन झालो. माझ े

बॉस-Workshop Superintendent, एक वयस्क प्राध्यापक होत.े 

अवतषय सरळ व साधे. एकदा आमच्या महा ववद्यालयात नागपरूहुन 

इन्ससपेक्िन साठी अवफवलएिन कवमटी येणार होती. प्राचायाानी सवा ववभाग 

प्रमखुाांना, ठरल्यावदविी अकरा वाजता त्याांच्या चेंबर मध्ये बोलावलां. 

अकरा ते एक कामेटी बरोबर चचाा अन नांतर एक वाजता त्याांच्या बरोबर 

सवांनी वनलम हॉटेल मध्य ेजेवायला जायचां, असां ठरलां होतां. आमच्या 

ववभागात नोवटस आली तेंव्हा माझे हिे म्हणाले, ’जाज,ू मला र्थोिां बरां 

वाटत नाही, त्यामळेु आपल्या ववभागातफे तमु्हीच वमवटांगला अन लांचला 

जा. ’मी मग ठरल्या वदविी मीवटांगला गेलो. चचाा सांपल्यानांतर सवाजण, 

वनलम हॉटेल मध्ये लांचला गेलो. माझा वमत् विराळकर हयाच्याकिे 

जेवणाच्या व्यवस्रे्थचां काम वदलां होतां. जेवायला सगळेजण बसल्यानांतर, 

र्थोि या वेळानी होटलच्या वेटरनां प्रत्येकासमोर बाऊल मध्ये एक लाल 
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रांगाचा गरम पातळ पदार्था व त्याबरोबर एक चमचा आणनू ठेवला. आता ते 

काय आह,े आवण जेवणा आधी किाला आणनू ठेवलां, त्याचां काय 

करायचां हयातलां काहीच मला मावहत नव्हतां. मग मी सवांकिे पवहलां. 

प्रत्येक जण ते चमचयानां प्यायला लागला. मग मीही तसां सरुू केलां. पदार्था 

चाांगला होता. ते सांपल्यानांतर अन त्या सवा बाऊल उचलल्यानांतर, जेवणाचां 

आलां. सवाजण जेउन बाहरे आल्यानांतर मी विराळकरला ववचारलां ‘ ते, 

जेवणा अगोदर. पातळ, लाल रांगाचां बाऊल मध्ये काय आवण का वदलां होतां 

यार? ‘तो म्हणाला ‘तलुा मावहत नाही? अरे ते टोमसटो सपू होतां. सपू जेवणां 

आधी, अपेटायजर म्हणनू दतेात. ‘मी म्हटलां, मला कळेना ते कसां खायचां? 

मी हया आधी असा काही प्रकार पावहलाच नव्हता. त्या वदवसापासनू सपू 

म्हणजे काय ह ेमला कळलां अन ते कसां खावां, ह ेमी विकलो. मी ग्रसजएुट 

होऊन सहा मवहने नोकरी केल्यानांतर.  

 असाच एक दसूरा प्रसांग आठवतो. मी मसवरक झाल्यानांतर, Pre-

University आवण B. Sc. पाटा-1, ह े अमरावतीला ववदभा महा 

ववद्यालयात विकलो. १९६३ च्या उन्सहाळ्यात B. Sc. पाटा-१ चा वनकाल 

लागल्यानांतर, पढेु इांजीनीररांग ला अजा करायचां ठरलां. त्यासाठी माका वलस्ट, 

टी. सी. वगैरे आणण्यासाठी, माझ्या खेि यावरुन अमरावतीला गेलो. वतर्थे 

विकत असताांना हॉस्टेल मध्येच राहायचो. पण उन्सहाळ्यात हॉस्टेल बांद 

असायची. अमरावतीला राहण्याची माझी इतर काहीच व्यवस्र्था नव्हती. 
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मग मी ठरववलां, सकाळी सकाळी रेन पोहचते, तर रेन मध्येच रेि होऊन, 

दहा-अकरा वाजता कॉलेज मध्य े जायचां. वतर्थलां काम आटोपनू 

सांध्याकाळच्या बसने मांगरुळ पीर ला बवहणीकिे मकु्कामाला जायचां॰ 

त्याप्रमाणे मी बरोबर सािे दहा वाजता कॉलेजला पोहचलो. माझे बरेच 

वगावमत्ही आले होत.े आमचां कॉलेजचां काम आटोपता आटोपता एक-दीि 

वाजला. माझा वमत्, जगवदि वसन्सहा (जवस्टस वदलीप वसन्सहा ह्याांचा मोठा 

भाऊ ) म्हणाला, ‘जाज,ू त ूर्थाांबलास कुठे? हॉस्टेल व मेस तर आता बांद 

आहते. मग त ूजेवणार कुठे? ‘मी म्हटलां ‘मी कुठेच र्थाांबलो नाही. रेन 

मध्येच रेि होऊन सरळ कॉलेजला आलो. आता दपुारच्या बसने 

बवहणीच्या गावी जाईन मकु्कामाला. ‘तो म्हणाला, ‘असां कर, त ूजेवायला 

माझ्याबरोबर माझ्या घरी चल. जेवण झालां की मी तलुा माझ्या स्कूटर ने 

बस स्टॅँि वर सोिून दईेन. ’ मी म्हटलां ‘ नको जगवदि. मी वतकिेच खाईन 

काहीतरी अन बस पकविन. ‘ तो म्हणाला ‘नाही यार. लाज ूनकोस. चल 

घरी. ’ खरां म्हणजे मी लाजतच होतो. जगवदिचे वविल, दयाराम वसन्सहा ह े

एक प्रवसद् advocate होत.े व आईही बहुधा वििण अवधकारी की काय 

होत्या. त्याच्या दोन्सहीही मोठ या बवहणी आग्नेिताई अन राजेश्वरीताई ववदभा 

महा ववद्यालयातनूच एम. ए. झाल्या होत्या॰एवढी मोठी माणसां. मोठा 

बांगला. मला खरच अवघिल्यासारखां झालां. मी हा असा. खेियातनू 

आलेला. अांगावर पायजमा अन िटा. मला खरांच लाज वाटत होती. पण तो 
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मला घरी घेऊनच गेला. र्थोि या वेळानां हात-पाय धऊून िायवनांग टेबलवर 

जेवतयला बसलो. असां टेबल, चेअर वर बसनू, मी त्यापवूी कधीच जेवलो 

नव्हतो. ( हॉस्टलच्या मेस मध्येही पवहली दोन वषा आम्हाला पाटावर 

बसनूच जेवायला लागायचां. पढेु वतसऱ् या वषाापासनू टेबल-बेंच होत.े ) 

िायवनांग टेबलवर सगळां माांिलेलां होतां. प्लेट स होत्या. पण किी सरुवात 

करायची मला काहीच माहीत नव्हतां. मग जगवदिनां एक प्लेट घेऊन त्यात 

भात, भाजी, एका बाउल मध्ये वरण, असां, सवा वाढून मला वदलां, अन 

स्वत:ही घेतलां॰ आतनू, राजेश्वरीताईनी गरम पोळ्या आणनू वदल्या. मला 

ते चमच्यानां वरण खाण जमेना. जगवदि म्हणाला, ‘ त ूहातानां जेव. ’मग मी 

लाजत लाजत वरणात पोळी कुस्करून खाऊ लागलो. सरुवातीला माांिीवर 

नसवप्कन ठेवल्या होत्या. पढेु त्याचां काय करायचां, वगैरे टेबल मसनसा मला 

काहीच माहीत नव्हत्या. मग तो जसां करत होता तसां मी करत गेला. त्यात 

बरांच विकलो. र्थोि यावेळानां, ताई ांना नमस्कार करून जगवदि बरोबर 

वनघालो. तरी बरां, त्याचे आई-बाबा घरी नव्हते. नाहीतर आणखीच 

अवघिल्यासारखां झालां असतां॰ जगवदि पढेु नागपरु VRCE मधनू बी. ई. 

होऊन लांिनला गेला, अन वतर्थेच नांतर स्र्थावयक झाला. मी बी. ई. 

झाल्यावर अमरावती इांजीनीररांग कॉलेज मध्ये प्राध्यापक म्हणनू जॉइन 

झालो. . मध्यांतरी तो अमरावतीला आला तेव्हा कॉलेज मध्ये मला 

भेटायलाही आला होता. दोनवतन तास सवा जनु्सया आठवणींना उजाळा दते 



 

61 
 

गप्पा मारल्या. त्यावेळी ह्याही प्रसांगाची मी आठवण काढली. मग आम्ही 

खपू हसलो. पढेु त्याची भेट झालीच नाही. असे ह ेमाझे धिे.  

 आयषु्यात आपण अनेक गोष्टी, नेक व्यवक्तां पासनू, अनेक प्रसांगातनू, 

आपल्या बदु्ी प्रमाणे विकत असतो. काही चाांगल्या तर काही वाईट ही. 

वाईट सोिून द्याव्यात॰ चाांगल्या, आत्मसात कराव्यात, अनकुरणात 

आणाव्या. आपलां जीवन, जन्समापासनू, मरणापयंत एक पाठिाळाच असते.  

 You have to remain open to learn and open to 

corrections at any stage of life ; that could be from anything 

and anybody.  
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डॉ. गोतवंद कासट: 

एक अफलातून व्यतिित्व 

 

 

  17 फेब्रवुरी च्या दवैनक वहांदसु्तान मधला, ‘मानवी मलु्यां जोपासणारी 

िॉ. गोववांद कासट ह्याांची दोन पसु्तके “ हा प्राचाया िॉ. सभुाष गवई ह्याांचा 

लेख वाचला. गोववांद माझा फार जवळचा, मलाही वाटलां गोववांद बद्दल 

आपण काही वलहावां. त्याांना गोववांदभाऊ म्हणनू ओळखणाऱ् या सवांना, मी. 

त्याांना गोववांद कासट असां सांबोधल्या बद्दल आश्चया वाटलां असेल. , पण तो 

माझा आवधकार आह.े तरीही, मी त्याांना गेली 52 वषा ‘गोववांद  भाऊ ‘ नसलां 

तरी गोववांद बाब ूम्हणनू सांबोधतो. ते जलैु 1969 ते जलैु 1973 अिी चार 

वषा माझे इांजीनीररांगचे ववद्यार्थी होत.े . आवण तेव्हापासनू तो आजतागायत 

मी त्याांना माझा लहान भाऊही मानतो. आवण खरां म्हणज,े मी आज 

गोववांदभाऊ कासट बद्दल काही वलहणारच नाही आह.े मी वलहणार आह े

गोववांद कासट बद्दल.  

 मला आठवतां, 1जलैु 1966 ला मी िासकीय अवभयाांवत्की 

महाववद्यालय अमरावती येर्थ ेप्राध्यापक म्हणनू रुज ूझालो. माझे मोठे भाऊ, 

िॉ. एस. एन. जाज ूआवण माझ्या ववहनी रायली प्लॉट मध्ये रहायच.े मी 
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त्याांच्या बरोबरच राहू लागलो. आत्ता गोववांद वजर्थ ेराहतो वतर्थेच त्याचां सवा 

एकत् कुटुांब, रायली प्लॉट मध्येच राहायचां. माझे भाऊ आवण वावहनी हयाांचां 

कासट पररवारात चाांगलां जाण यणे होतां. . तेंव्हा पासनू मी गोववांदला 

ओळखतो. पढेुतर तो माझा ववद्यार्थीच झाला. मग जाणयेण साहवजकच 

वाढलां. फायनल ईयऱला तर तो माझ्या प्रोजेक्टच्या बसच मध्ये असल्यानां 

खपू सांपकाात आला. त्याचा गोववांद कासट ते गोववांदभाऊ कासट, हा प्रवास, 

त्याची जिण घिण मी अवतिय जवळून पावहली आह॰े 

 माझां लग्न मे 1969 ला झालां, अन जलैु 1969 पासनू होऊ 

घातलेला माझा हा ववद्यर्थी, माझ्या लग्नात वराती म्हणनू आवी ला आला 

होता. माझ्या भावाचां रायली प्लॉट मधलां घर भाि याचां अन फार लहान 

होतां. . म्हणनू लग्नानांतर मी रुवख्मणी नगर मध्ये राहायला गेलो. मला 

सकाळी उविरा, म्हणजे आठ-सािेआठ पयान्सत उठायची सवय 

होती॰आपले गोववांदभाऊ लवकर उठून, कधी बिनेरा रोिने तर कधी 

मालटेकिी, तर कधी कस म्प रोिन े रवनांग ला जायचे. अन ज्या वदविी ते 

कस म्प-मालटेकिी किे आले, त्या वदविी ते माझ्याकिे यायच.े मग 

बाहरेूनच, फाटकावरून ‘भाभीजी, उठे नही क्या अवभ सर? उठाओ-

उठाओ सर को. ’असा आवाज दऊेन पाच-दहा वमवनट तरी आत येऊन 

जायचे. . आता गरुूला काय विकवणार, पण वनभीिपणा आवण स्पष्ट 

वके्तपणा (तेंव्हापासनू ) अांगात असल्या मळेु, सौम्य िब्दात का होईना, 
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लवकर उठण्याचे अन रवनांग चे फायद ेमला साांगायचे, अन’ क्युां भाभीजी’, 

म्हणनू वतलाही ववश्वासात घायचे. वर, ‘सर, मै ऐसेही आते रहूॅँगा रोज 

सबुह’, अिी सौम्य धमकी दऊेनही जायचे. त्याांच्या ह्या सबुह-सबुह 

येण्याची मग मी इतकी धास्ती घेतली की गोववांद. येण्यापवूीच मी उठू 

लागलो. ते आता 78 व्या वषीही सरुूच आह॰े 

  गोववांद, ववद्यार्थी दिेपासनू एक चाांगला स्पोटास्मन आह.े उत्कृष्ट 

बसिवमांटन खेळािू, चाांगला रनर वगैरे. तेव्हापासनू त्याच काम अत्यांत 

विवस्तचां. नसुतां विवस्तचांचां नाही तर कोणतांही काम मन लाउन अन 

पद्तिीर करायची त्याला पवहल्यापासनू सवय आह.े ह ेमी फार जवळून 

पावहलां आह.े फायनल ईयरचा ववद्यार्थी असताांना तो माझ्या प्रोजेक्टच्या 

बसच मवधल नऊ ववद्याथ्यांपैकी एक होता. माझ्या ह्या बसचनां एक फार मोठां 

प्रोजेक्ट केलां होतां. Circle Cutting Machine, त्याांनी बनववली होती. 

एवढ या ह्या प्रचांि प्रोजेक्ट मध्ये, दोन-दोन चे ग्रपु करून त्याांनी कामां वाटून 

घेतवल. ह्यात ही गोववांदच्या वाट याला आलेली कामां, त्यानां खपू मेहनतीनां 

आवण sincerely केली ह,े मी त्याांचा गाइि म्हणनू जवळून पवहलां आह.े  

 गोववांद च्या अांगावर काही काम टाकलां की तो ते अवतिय 

जबाबदारीनां करायचा. मला आठवतां, तो फायनल इयरला असताांना मी 

आमच्या कॉलेजच्या स्ांनेहसम्मेलनासाठी, ववश्राम बेिेकराांच ‘वाज ेपाऊल 

आपल’े ह ेनाटक बसवलां होतां. खपू छान झालां होतां ते. खोलकुटे ढाल 
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स्पधेत ववदभाात आमचां ह ेनाटक दसुऱ् या क्रमाांकावर आलां. आमचां ह ेनाटक 

पहायला नागपरूहून िांकरराव मगरकर, गणेि नायिू, रमेि अांभईकर अिी 

मातबर मांिळी आली होती. ह्या नाटकात आम्हाला wheel चेअर पासनू 

तर अनेक मोठी प्रॉपवटा लागली. गोववन्सद ह्या नाटकाचा प्रॉपवटा मसनेजर होता. 

. त्यानां ही सवा प्रॉपवटा जमा तर केलीच, पण त्या, त्या प्रसांगी स्टेज वर आवण 

ववांग मध्ये वबनचकूपणे लावली. ह ेअवतिय महत्वाचां आवण काटेकोर काम 

होतां. ते गोववन्सद नां इतकां  पद्तिीर केलां, की माझां सगळां टेंिन गेलां. ह ेसगळां 

तेव्हा पासनू त्याच्या अांगात आह.े  

 त्याच्या व्यासाांगा बद्दल अन कायाा बद्दल काय बोल.ू इांजीनीररांग ची 

विग्री घऊेनच तो र्थाांबला नाही, तर नांतर त्यानां अनेक पदव्या (विगऱ् या) 

वमळवल्या. (Mini Jichkar). त्याची आत्ता पयान्सत 153 पसु्तकां  प्रकावित 

झाली आहते. त्याच्या समाज कायाा च्या व्याप्ती बद्दल सवांना मावहतच 

आह.े अांध ववद्यालय, मकु-बवधर, गरीब अन गरज ू ववद्याथ्यांना आवण 

भवगनींना वेळोवेळी मदत, आवर्थाक सहाय्य अिी अनेक समाज सेवेची कामां 

‘गोववन्सद भाऊ ‘गेली अनेक वषा करत आहते॰अिा कामासाठी समाज 

प्रबोधन करून ते दणेग्या अन दाते वमळवतात. गेली बरीच वषा ते रद्दी जमा 

करून ती ववकून आलेला पैसा ह्या कामाांसाठी उपयोगी आणतात॰ ते अनेक 

वेळा प.ू बाबा अमाटेंच्या आनांद वनात जाऊन आले आहते. पण मला 

गोववन्सदचां आवण ‘ गोववन्सद कासट वमत् पररवारा’चां सवाात आविणारां काम 
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म्हणजे, त्याांचां, कोणाच्याही चाांगल्या कामाचां, यिाचां त्याच्या घरी, गावी 

जाऊन, समारांभ आयोवजत करून कौतकु करण. ते राजकरणी, मांत्ी, 

आमदार वगैरेंच कौतकु करत नाहीत, तर जनसामान्सयाचां, . त्यानां केलेल्या 

चाांगल्या कामाचां, पररवस्र्थतीिी लढून यि वमळवणाऱ् याांचां कौतकु, सत्कार 

करतात. . त्यामळेु ह्या मांिळींना नववन जोम नववनां ऊजाा वमळत.े ही 

पाठीवरची र्थाप फार महत्वाची असत,े माझांच साांगायचां झालां तर, मी जलैु 

1977 मध्ये I. I. T. Bombay तनू माझां M, Tech. पणूा करून 

अमरावतीला आलो. मी वतर्थ ेअसताांनाही मधनू मधनू गोववांद ची पत् मला 

यायची. (खरां म्हणजे, 1973ला च त्याचां इांजीनीररांग पणूा झालां होतां ) मला 

आठवतां, ज्या वदविी मी हावरा एक्सप्रेसनां मुांबईहून परत आलो, उतरताच 

पाहतो तर, गोववांद मोठा हार घेऊन प्लसटफॉमा वर उभा॰माझ्या गळ्यात हार 

घालनू माझां स्वागत तर केलचां पण आम्हाला सामान उतरवायलाही खपू 

मदत केली.  

  6 एवप्रल 1986 ला I. I. T. त माझा Ph. D. चा Defense ( Ph. 

D. work presentation and questions and answers there on) 

झाला अन मला Ph. D. अवॉिा झाली. . मी अमरावतीला परत आल्यानांतर 

माझ्या सवा जवळच्याांना फोन करून साांवगतलां. गोववांदला ही फोन केला 

होता. दसुऱ् याच वदविी गचु्छ गऊेन तो घरी आला. आल्याल्याच 

‘’भाभीजी वमठाई वखलाओ’ही आरोळी. मग म्हणाला ‘सर, मेरेको आपके 
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4-5 पासपोटा साइज के फोटो चावहयेऔर आपके Ph. D. का टॉवपक और 

गाइि का नाम वलख दो॰सर इतने मेहनतस ेअपन ने काम करके विग्री वमलाई 

ह।ैसबको मालमू तो होनाही चावहये।वतन-चार पेपर मे न्सयज़ू भेजता हू॰’ अन 

4-5 वदवसातच ‘लोकमत’ आवण ‘The Hitawada’ मध्य ेफोटो सह 

बातमी छापनू आली. मला 1999 ला महाराष्र सरकारचा ‘आदिा वििक’ 

परुस्कार ‘ वमळाला, तेव्हा आलेलां त्याचां अवभनांदन पत्, अन 2009 ला 

माझा वहन्सदी काववता सांग्रह “ववद्रोह “ प्रकावित झाला तेव्हाचां आलेलां 

अवभनांदन पत्, ही मी अजनूही फाइलला ठेवली आहते. भावना तर आहचे, 

पण त्याचां हस्तािर इतकां  सुांदर आह ेकी कोणालाही ती पत् फािावविी 

वाटणार नाहीत. गेल्या वषा भरात दवैनक वहांदसु्तान मध्ये माझे चाळीस-

पांचचेाळीस लेख प्रकावित झाले. माझा लेख वाचला की तो मला हमखास 

फोन करतो. तो मन लाऊन वाचतो, खलु्या वदलानां दाद दतेो. मला ही मावहत 

नसलेल,े त्यातल ेबारकावे साांगतो.  

  मला वाटतां, सात-आठ वषाापवूीची गोष्ट असावी. मी रोजच्या 

मॉवनंग वॉक वर होतो. समोरून िॉ. नांद ूकासट (गोववांदचे मोठे भाऊ) येत 

होत.े मला पाहताच ते म्हणाले ‘ जाजजूी, बहुत तेज चलते यार आप।‘मी 

म्हणालों ‘ िॉक्टरसाब, तेज चलना तो मेरेको गोववांदबाबनेू ही वसखाया ह।ै‘ 

मग मी माझ्या लग्नानांतर, गोववांद माझ्याकिे सकाळी येऊन मला 

उठऊन रवनांग करायला कसां साांगायचा ह ेसाांवगतलां. िॉक्टर म्हणाले ‘हमारे 
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गोववांदकी बात ही मत पछुो. उसका सब काम पहलेसेही विस्तबद् ह.ै 

आजकल. तो समाजसेवा मे इतना वबझी राहता ह,ै पर उसका व्यायाम वगैरे 

िरुूही ह.ै खपू कायाक्रम चाल ूरहते उसके. खपु करता ह.ै पर कभी मान-

अवभमान नही॰ Absolutly down to earth. ’ मी म्हणालो ‘येस. 

गोववांदबाब ूकी नम्रता और ववनय के बारेमे मै आपको क्या बताऊ।‘ त्याांनी 

मला मग गोववांबाब ूच्या नम्रतेचा एक वकस्सा सनुवला।म्हणाले ‘आजकल 

वो अनेक कायाक्रमोम ेचीफ़गेस्ट करके जाता ह।ैएकबार गमीके वदनोमे, 

गोववांदके हार्थ एक प्याऊ (पाणपोई) का उदघाटन होनेवाला र्था। बिनेरा 

रोिपर रस्तेको लगकर ही प्याऊ बनाया र्था। वहा पजुा वगैरे करके गोववांदने 

उदघाटन वकया वगलासमे र्थोड़ा पानी पीकर बाकी उसन ेपीछे फेका तो वो 

एक ररिावालेके के अांग पर वगरगया. ररिावाला गसु्सेसे बोला ‘ओ साब 

जरा दखेके फेका करो।‘गोववांद बोला’माफ करना भाई, ।गलवतस े वगर 

गया।‘वो ररक्िावाला बोला’क्या गलवतस ेवगरगया? मेरे सब कपड़े वगल्ल े

होगए, तमु्हारे कपड़े वगल ेहुये तो चलेगा क्या? ’गोववांदने, बाजमेु ही पानीका 

भरा लोटा वलया और अपने अांगपर िालकर हसके बोला’लो भाई, अब तो 

होगया तमु्हारा समाधान? ’ ऐसा ह ैगोववांद का।‘मी म्हटलां ‘िॉक्टरसाब ‘मेरे 

को भी गोववांदने पहल ेपहल ेके बहुत वकस्से बताए हुए ह।ैओ तो अनेक 

कायाक्रमोम े मखु्य अवतवर्थ (Chief Guest )करके जाता ह।ैपर अपनी 

सादगीके सार्थ।वह भी अपनी साइकल पर।‘उसन ेबताया ‘सर, एक कायाक्रम 
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मे चीफ गेस्टकरके गया।अपनी आदतके मतुावबक बराबर टाइमपर वहा 

पोहच गया।साइकल स्टैंि पर साइकल लगाइ और पेंिालके द्वार पर 

गया।अब मखु्य काया कताओको लगा, इतन ेजल्दी कायके आते चीफ गेस्ट। 

सो उनमेस ेसामन ेकोई नहीं र्था॰द्वारपर जो कायाकताा रे्थ, उन्सहोने मेरेको बोला, 

वसफा  वनमांवत्तोकेवलएही एांरी ह।ैतमु्हारे पास वनमांत्ण ह ै क्या? मैंन ेबोंला 

‘नहीं।‘ वो बोल े‘ तमु अांदर नहीं जा सकते।‘मै बाजमेु खड़े होगया।र्थोड़ी 

दरेमे जो मेरेको पहचानते रे्थ वह कायाकताा आय।ेसामने आ कर नमस्कार 

करके बोल े ‘अरे सर, कब आय,े और बाहर क्य ूखड़े ह?ै मैंन ेहसत े हुये 

बोला’ह े वनमांत्ण पवत्के विवाय आत सोित नाहीत।‘ओ बोल’ेमाफी 

मागतों सर’।और द्वारपरके कायाकतााओको िाटन ेलगे।मैंने बोला’त्याांना दाटू 

नका।त्याांना काय माहीत मी प्रमखु पाहुणा आह ेम्हणनू? ते आपल्या वनयमा 

प्रमाणे काम करत होत.े सर, ‘ऐसी मजा भी हो जाती कभी कभी. ’ 

  ह्या माणसाला कसलाही गवा नाही, माांनावभमान नाही. सवा सरळ, 

साधां. नम्रता अन ववनय तर ववचारू नका. मागच्या वषी, भर रस्त्यावर 

सायकल बाजलूा लाऊन, तो माझ्या पाया पिला. मलाच खपू 

अवघिल्यासारखां झालां. त्याचा आणखी एक मोठा गणु म्हणज,े 

वक्तिीरपणा. तो स्वत: ज्या ज्या कायाक्रमात प्रमखु पाहुणा म्हणनू जातो, 

वतर्थ ेतो एक वमनीट ही उविरा पोहचत नाही. इतकां च नाही तर तो स्वत:जे 

कायाक्रम घेतो, ते तो अगदी वेळेवर सरुू करतो. कोणी प्रवतष्ठीत वनमांवत्त 
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यायचा असला तरी तो त्याची वाट पहात नाही. कोणाच्याही िोळ्यात िोळे 

घालनू, तो वनभीिपणे बोलतो. . ह्या, बोलण्यावरून आठवलां. तो एक 

चाांगला वक्ताही आह.े भाषणात वमवष्कलपणे बोलनू हळूच वचमटे 

घ्यायलाही तो कमी करत नाही. त्याला प्रवसद्ीची हाव नाही.  

 असां ह े अफलातनू व्यवक्तमत्व. गेली चाळीस-पांचचेाळीस वषा 

‘गोववांदभाऊ’चां ह ेसमाजकाया सरुू आह.े अिा माणसाला जावहरपणे कोणी 

दाद दऊे िकलां नाही, तरी ‘वा ! गोववांदभाऊ’ असे दोन िब्द फोनवरून 

जरी बोललां तरी, पढुली दहा वषा असां काम करायला त्याला ऊजाा वमळते. 

अिी माणसां आपल्याला जगवायची आहते.  

   “ वा ! गोववांदभाऊ. तमु जीओ हजारो साल । सालके वदन हो पचास 

हजार । “ 

( गोववांदभाऊ, तमुचा वाढवदवास 7 Oct ला असतो ह ेमला माहीत 

आह ेपण िभेुछा ज्या वदविी वमळवतल, तो वाढवदवसच. जाताजाता-- 

तमु्हाला काही ही न ववचारता न साांगता ह े वलहलां, म्हणनू तमुची माफी 

मागणार नाही. ) 
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असा ही एक चित्कार  

  

  मागच्या आठवि यात मला Whatsapp वर माझा वमत् अरववन्सद 

ओगले ह्याचा एक मेसजे आला. तो म्हणाला “ माझ्याकिे एक िॉ. जान्सहवी 

राव वहच्या बद्दल य ूट यबू वर एक पोस्ट आली आह.े ही जान्सहवी आपल्या 

ववष्णचूी मलुगी असावी असां माझ्या सौ. ला वाटतां. तलुा काही मावहत आह े

का बघ आवण कन्सफमा कर. ती वलांक दतेो आह े--- 

 https://bangloremirror. indiatimes. com/banglore/cover-

story/from-engineer-to-doctor-at-age- 47/articleshow/81608886. cms 

मी ती वलांक उघिून वाचली. अन र्थक्कच झालो. पण वाचल्या 

बरोबर मला वाटलांच की ही आपल्या ववष्णचूीच मलुगी आह.े तरी ही 

कन्सफमा करावां म्हणनू मी नागपरूला असणारा आमचा एक कॉमन रें ि, जयांत 

दवे ह्याला फोन करून ह ेसाांवगतलां. तो म्हणाला ‘मला माहीत आह ेह.े ही 

ववष्णचूीच मलुगी आह.े ’मी म्हटलां, ‘जयन्सता, अरे माझ्या जवळचा 

ववष्णचूा मोबाइल नांबर हरवला यार. मला पाठव. मी त्याच्यािी बोलतो. ’ 

त्यानां तो ताबितोब पाठववला. मला वाटलां, आता कस वलफोवनाया त 

सकाळचे 7 वाजल े असतील. विवाय सकाळची घाईची वेळ. म्हणनू 

आपण उद्या सकळी 8-9 ला ववष्णलुा फोन करू. त्याची रात्ीची वेळ 
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असल्यानां वनवाांत बोलता येईल. मग मी दसुऱ् या वदविी सकाळी त्याला 

फोन केला॰ 

  ववष्ण ूमोहरील, हा माझा जवळचा वमत्. तो मळुचा खामगावचा. 

आम्ही औरांगाबाद इांजीनीररांग कॉलेजचे ववद्यार्थी असताांना, (1963-66 ), 

वगावमत् होतो. ववदभाातनू, औरांगाबादला गेलेल्या आम्हा 15-20 वमत्ाांचा 

एक जवळचा ग्रपु होता. बी. ई. पास झाल्यानांतर मी टीवचांग मध्य ेआलो. 

ववष्णनूां पढेु M. B. A. केलां अन तो इांिस्रीत गेला. 1978 ल माझी बदली 

अमरवतीहून औरांगाबादला झाली. त्यावेळी, मोहरील वतर्थेच CTR ह्या 

कां पवनत H. R. (Human Resources) चा मसनेजर होता. मी कॉलेजच्या 

वािान्सस क्वाटार मध्ये राहायचो. तेर्थनू ववष्णचुां घर जवळच होतां. त्यावेळी 

माझी मलुगी-प्राची 6 वषााची, तर मलुगा पराग 1 वषााचा होता॰ववष्णचूी 

मलुगी जान्सहवी सािेपाच वषााची, तर मलुगा वचन्समय 3 वषााचा होता. 

आमचां, एकमेकाांकिे चाांगलां जाणयेण होतां त्यामळेु आमच्या बायका-

मलुाांचीही चाांगली मैत्ी झाली. . पण पढेु मी 1981 ला आय. आय. टी. 

मुांबई ला गेलो आणी एक चाांगला जॉब वमळाला म्हणनू 1990 ला मोहरील 

सहकुटुांब USA ला गेला आवण वतर्थेच स्र्थावयक झाला.  

  त्यावेळी जान्सहवी बारावी पास झाली होती. पढेु मग वतनां 

अमेररकेतच University of California, San-Diego मधनू B. E. 

Electronics आवण Santa Barbara येर्थनू M. S. केलां. नांतर 6 वषा वतन 
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वतर्थल्या टॉप टेक्नॉलजी कां पनी मध्ये काम केलां. ह्याच दरम्यान वतचां वतचा 

वमत् अवजत राव (software engineer) ह्याच्यािी लग्न झालां. अवजत 

मळू बांगलोरचा. ते दोघांही 2002 ला बांगलोर ला राहायला आले. नांतर वतर्थे 

जान्सहवीनां सहा वषा चाांगल्या कां पनी त नोकरी केली. पढेु वतनां 2008-09 ला 

Defense Electronics मध्ये काम करणारी स्वत:ची कां पनी सरुू केली. 

ती आपल्या कां पवनत वमवलटरी साठी Wireless Communication 

Safety वर काम करत होती. आपले सैवनक, आपल्या सहकाऱ् याांिी वकां वा 

आपल्या बेस िी कम्यवुनकेट करताांना, यदु् भमूीवर ते ित्ूांना कळू नये 

आवण अगदी सेफ व सरुवित राहावां ह्यावर ती आपल्या कां पनी त काम करत 

होती. वतन ेह्या अगोदरही बरेच Technological Challenges हस ांिल 

केलेले होत.े ती एक यिस्वी इांजीवनयर म्हणनू काम करत होती.  

  वतला 2003 मध्ये मलुगा झाला. मलुगा झाल्यानांतर आठ नऊ 

मवहन्सयाांनी वतला joints मध्ये सजू येण, दखुणां सरुू झालां. वतला 

Autoimmune Rheumatoid Arthritis झाल्याचां वनदान करण्यात 

आलां. त्यावर मग रीटमेंट सरुू झाली. ह्या दरम्यान वतनां अनेक िॉक्टराांच 

काम जवळून पवहलां. तिातच जान्सहवीच्या एका जवळच्या नातेवाईकला 

काही chronic आजार झाला. त्या नातेवाईकची ही अवतिय काळजीनां 

िॉक्टराांनी केलेली रीटमेंट वतन जवळून पावहली. जान्सहवीने वदलेल्या 

मलुाखतीत म्हटलां आह े‘सवा िॉक्टर लोकाांच्या ह्या मानव सेवेचा माझ्या 
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मनावर खपू प्रभाव पिला. मला वाटायला लागलां की आपणही असांचां 

काही तरी अर्थापणूा करून मानवजातीची सेवा केली पावहज.े ‘ वतनां िॉक्टर 

व्हायचां ठरववलां. आपला मानस वतनां आपलला नवरा अवजत राव ह्याला 

अन सास-ूसासऱ् याांना साांवगतला. त्या सवांनी जान्सहवीला प्रोत्साहन वदलां 

आवण ह ेचसलेंज स्वीकारायची वहम्मत वदली. ’आवण मग खरांच 2013 मध्ये, 

18 वषााचां आपलां यिस्वी इांजीनीररांग कररअर सोिून, वयाच्या 40 व्या 

वषी, जान्सहवीने Ramaiah मेविकल कॉलेज, बांगलोर येर्थे First Year 

मेविकल ला असिवमिन घेतली. वतनां आपल्या मलुाखावतत पढेु म्हटलां आह े

“ At the age at which I began my Medical studies, the 

challenges were multifaceted. . Studying and managing 

roles as, mother, wife, and daughter-in-law were quite 

challenging. Medicines, require a few hours of study a day 

in addition to classes and laboratories and clinics. So I 

learned to be quite disciplined about time management. “ ती 

पढेु म्हणाली ‘ मग मी अभ्यास करण्याची एकही सांवध सोित नसे. 

िॉक्टराांकिे गेल्यानांतर, माझा नांबर लगेपयंत जो वेळ वमळायचा तेव्हा, 

वकां वा कॉलेज मध्ये दोन पीररयि च्या मध्ये वेळ वमळाला तेंव्हा, असा मी 

अभ्यास करत असे. घरी रात्ी सवाजण झोपल्यावर वनवाांत वेळ वमळायचा. 

ती माझी अभ्यासाची खरी वेळ. हा एक वेगळाच अनभुव होता कारण 
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माझ्या क्लास मधल ेववद्यार्थीच नाही तर, बरेच लेक्चरर माझ्यापेिा वयानां 

लहान होत.े मी बोलकी आह.े त्यामळेु मैत्ी करण माझ्यासाठी सोपां होतां. 

माझां वय कधीच आिवां आलां नाही. मला माझे सवा वगा वमत् त्याांच्याच 

वयाची समजायचे. एकदा तर एका लेक्चरर ने मला म्हटलां की आई-

विलाांची परवानगी घेऊन त ूलग्न का करत नाहीस अन मग मी त्याांना माझां 

मांगळसतू् दाखवलां.  

 बर, अमेररकेतल्या आवण भारतातल्या परीिा पद्वततही खपू फरक. 

मी औरांगाबादला 1990 मध्ये बारावीला असताांना जे वतन वतन तासाांचे पेपर 

वलहले, त्यानांतर मला अमेररकेत असे वतन तास अन वनबांधा सारख ेपेपर 

कधीच वलहले नाही. The exams in USA are short and problem 

based with no easy like answers. तेवीस वषांच्या गसप नांतर आता 

परत मला 3-3 तासाांचे पेपर द्याव ेलागणार होत.े त्यामळेु परीिेत सलग वतन 

तास आपण वलहू िकू की नाही हयाचीवह मला धास्ती होती. पण सवय 

केली, अन परमेश्वर कृपनेां, First year to Final year, सवा वषी (In all 

Parts of MBBS ) मला फस्टा क्लास वमळाला. ”जान्सहवी फेब्रवुारी 2020 

मध्ये M. B. B. S. झाली. वतर्थ ेInternship मध्य ेबऱ् याच वेळी, वतला 

सलग 36-36 तास काम करावां लागलां. Dr. Akshay Rao, Assistant 

Prof. , General Medicines at Ramaiah Medical College, 

Banglore said “Janhavi was one of the brightest students. 
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That helped her to excel in Medicines. She was very 

enthusiastic and eager to learn and to teach also.  

  नांतर जान्सहवीने काही मवहन ेUS मध्ये Out Patient Clinics मध्ये 

काम केलां. त्याबरोबरच ती वतर्थल्या कॉलनीतल्या लोकाांसाठी स्वत:ची 

प्रसवक्टस वह करू लागली. आता वतने, Riverside University Health 

Systems, California, U. S. A. मध्ये M. D. in General 

Medicines साठी असिवमिन घेतली आह.े वतचा मलुगा अवनरुद् 12 वी 

पास झाला आवण त्यानहेी US मध्येच Engineering ला प्रवेि घेतला 

आह.े वतच्या बद्दल ची ही, सांपणूा बातमी जेंव्हा मला माझा वमत् ओगले 

हयाच्याकिून कळली, त्याच्या दसुऱ् याच वदविी वतचे वविल म्हणजे माझा 

वमत् ववष्ण ूआवण ववहनींिी मी अधाा तास बोललो. सवांचां मनापासनू 

अवभनांदन केलां. ते म्हणाले सध्या जान्सहवी बांगलोरला आह.े त्याांच्याकिून 

वतचा मोबाइल नांबर घेतला, अन तसाच वतला फोन केला. म्हटलां, ‘ लल्ला, 

( वतचां लहानपणचां-घरचां नाव ), अवभनांदन. त ू तर कमाल नाही तर 

चमत्कारच केला. गे्रट. अववश्वसनीय. ’ती खषू झाली. जवळ-जवळ 

अधाातास बोललो आम्ही(. लहानपणच्या सवा आठवणी. )’पढेु मी म्हटलां, 

आता त ूपढेु इांजीवनयर म्हणनू काम करणार की िॉक्टर म्हणनू? ’ती म्हणाली 

‘िॉक्टर म्हणनू. पढेु बघ ू या Electronics Engineering चा ह्या 

मेिीकलच्या पेिात काही उपयोग करता आला तर. ”मी म्हटलां, ’ ही दोन 
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ववश्व अगदी वेगळी आहते. ह्या दोनात तलुा काय फरक आह ेअसां वाटतां? 

‘ जान्सहवीनां, वतच्या मलुखातीत वदलेलांच उत्तर मला वदलां—“ After I 

started MBBS and especially I started Clinical Postings at 

teaching hospital, I realized, how much I enjoyed my 

interaction with the patients. There was complete 

satisfaction in understanding and helping people. 

Engineer’s excitement comes differently from solving very 

complex problems. मेविकल मध्ये जरा वेगळां असतां. पेिांटिी सांवाद 

साधनू त्याांचां ऐकून घेऊन, त्याांना समजनू घेऊन आधी त्याांचा ववश्वास 

सांपादन करावा लागतो. In Engineering more than often you get 

more iterations to solve problems and there is more room 

for mistakes. In medicines margin of error is razor-thin. in 

surgery it is zero. “ 

  असा हा चमत्कार अन अिी ही जान्सहवी मोहरील-राव. ही माझ्या 

अगदी जवळच्या वमत्ाची मलुगी आह ेह्याचा मला अवभमान आह.े िेवटी 

“ One life to live—Many dreams to chase “ ह ेखरां आह,े पण ते 

कसां करायचां ह्याचा धिा जान्सहवीनां विकववला आह.े परत सवांसमोर 

म्हणतो 

  ‘ Proud of you Lalla ‘  
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ते पासष्ट तदवस  

  परवा 21 माचा गेला. बरोबर हाच वदवस, एका वषाापवूीच्या माझ्या 

त्या एकटे पणाच्या पासस्ट वदवसाांचा पवहला वदवस. तसां पावहलां तर, त्या 

आधीच्या वतन वषाापासनू मी एकटाच राहयचो. पण असा एकटा नाही. माचा 

2017 ला माझ्या मलुाला, त्याच्या इन्सफोवसस ह्या कां पनीनां त्याांच्या एका 

प्रोजेक्ट वर तीन वषांसाठी कस वलफोवनायाला पाठवायचां ठरववलां. हा लोंग टमा 

प्रोजेक्ट असल्यामळेु, जातानाच माझी सनू आवण माझे दोन्सही नात ूमलुा 

बरोबरच अमेररकेला गेले. माझी मलुगी त्यावेळी नाविकला राहायची. वतनां 

खपू आग्रह केला की तमु्ही नाविकला येऊन जा. मी म्हटलां माझे इरे्थ 

कॉलनीत 10-12 वमत् आहते. विवाय माझी पसु्तकां , वलहण, वाचण, माझां 

म्यवूजक खपू पसारा आह.े विवाय मला इरे्थ काहीच त्ास नाही. दोन वेळा 

स्वयांपाकाची बाई येणार आह,े एक वळे भाांिी अन सफाईवाली बाई येणार 

आह.े त्या रुळलेल्याही आहते. त्याांना सगळां माहीत आह.े त्यामळेु काही 

त्ास होणार नाही. मधनू मधनू मी अमरावतीला चक्कर टाकतो तिी 

नाविकलाही टाकत जाईन. काही काळजी करू नको. पढेु तर जलैु 2019 

पासनू ती पणु्यालाच राहायला आली. जावई अन ती दोघां ही, आपआपल्या 

कामात व्यस्त असायची पण आठविा आखेर त्याांची माझ्याकिे वकां वा 

माझी त्याांच्याकिे चक्कर असायची. त्यामळेू घरी असलो तरी तसा मी 

एकटा नव्हतोच. माझां आपलां रुटीन सेट झालां होंतां.  
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  25 फेब्रवुारी ते 2 माचा 2020 असे एक आठविाभर सांत गजानन 

महाराज इांजीनीररांग कॉलेज मध्ये माझे लेक्चसा होत,े ते आटोपनू मी 3 ते 5 

माचाला अमरावतीला राहून 6 ला पणु्याला परत आलो. तोपयंत करोनाची 

काही वविेष चाहूल पणु्यात नव्हती. होळी, नेहमी सारखी झाली. 

साधारणत:12-13 माचा पासनू करोंनाची जावणव व्हयायला लागली. तरीही 

तेवढां गाांभीया जाणवलां नव्हतां. 20 माचाला सकाळीच माझे जावई, मलुगी 

अन वतची मलुगी पािव्यासाठी म्हणनू नाविकला त्याांच्या घरी गेले. ते 

पािवा झाल्यानांतर दोन-वतन वदवसाांनी परत येतो म्हणाले. वतकिे अमेररकेत 

मलुाचां प्रोजेक्ट 7 एवप्रलला सम्पणार होतां म्हणनू, त्यान े जानेवारी 

अखेरीलाच 8 एवप्रलची परतीची सवांची वतवकटां बकू करून ठेवली होती. 

21 माचाच्या सांध्याकाळी मला माझी स्वयांपाकवाली बाई म्हणाली ‘बाबा, 

उद्यापासनू कोणाही कामवाल्या बाईला सोसायटीमध्य ेयेऊ दणेार नाहीत. 

तेव्हा उद्यापासनू मी आवण ती दसुरी बाईही कामावर येणार नाही. ’मी म्हटलां 

मी करीन कसां तरी असिजस्ट. मला आधीच तिी कुणकुण सकाळपासनू 

लागली होती. मलुगी पािवा झाल्यावर 28 पयान्सत परत येणार होतीच. 

वाटलां आठविा वनघनू जाईल कसातरी. सदुवैानां, आमच्या समोरच्याच 

वबवल्िांग मध्ये माझ्या सनेूची एक जवळची मैत्ीण रहायची, ती 22 ला 

सकाळीच माझ्याकिे येऊन मला म्हणाली ‘अांकल, आजस ेकॉलनी मे 

कामवाली बाया नही आयेगी. आजसे रोज, दोनो टाइम मै आपका खान ेका 



 

80 
 

िब्बा लाके दउेांगी. आप घरपर कुछ भी बनाना नही. ’मी म्हटलां ‘अरे बेटा 

मै manage कर लुांगा. तमु कय ूतकलीफ करती हो. ’ती ठामपणे म्हणाली. 

मला काही त्ास वगैरे नाही. तमु्ही माझ्या वविलाांसारखे आहात. मी आणनू 

दणेारच. आवण मग रोज माझां सकाळ-सांध्याकाळ च जेवण ती आणनू 

द्यायची. खरां म्हणजे, परमशे्वर कृपेनां माझा सवाात मोठा प्रॉब्लेम सटुला होता. 

मग रोज दपुारी बारा-एक वाजता ती त्याांच्या वबवल्िांग च्या वाचमन बरोबर 

माझा िबा पाठवायची. अन सांध्याकाळी सािेसात-आठला स्वत: घेऊन 

यायची. मी मग सकाळचा घासनू-पसुनू ठेवलेला िबा वतला परत द्यायचो. 

ती दोन-चार वमवनट, ’कैसे हो अांकल? कुछ सामान लाना ह ैक्या, ‘ वगरेै 

चौकिी कराची. बस माझां रोजचां प्रत्यि बोलणां एवढांच. पण ह ेवतनां 65 

वदवस अगदी मनापासनू केलां कधीही मला अवधिल्या सारखां वाटलां नाही. 

. अिी माणसां कायम स्मरणात राहतात.  

  खरां म्हणज े पािवा झाल्यावर दोन-वतन वदवसाांनी माझी मलुगी 

पणु्याला परत येणार होती अन मग मी वतच्याकिे राहायला जाणार होतो. 

पण पािव्याच्या दसुऱ् या वदवसा पासनूच वजल्हा बांदी झाली अन ते सगळे 

नाविकलाच अिकले. इकिे 1 एवप्रल पासनू अमेररकेहून येणाऱ् या सवा 

फ्लाइट स बांद झाल्या, म्हणनू 7 एवप्रलला येणारे मलुगा, सनू, नात,ू वतकिे 

अिकले. अन मग माझ्या एकटे पणाची खरी सरुवात झाली. तसां त्या 

आधीची वतन वषा मी एकटाच राहत होतो. पण तेव्हा वदवसातनू दोन वेळा 
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कामवाल्या यायच्या. मी सकाळी वफरायला एक तास, सांध्याकाळी दवेळात 

अन वमत्ानरोबर एक वदि तास जायचा. विवाय मधनू मधनू वकराणा, तर 

कधी भाजी, तर कधी औषधी, तर कधी बॅँकेची कामां इत्यादींसाठी बाहरे 

जावां लागायचां. कॉलनीत जातायेता लहान मलुाांिी, माणसाांिी बोलणां 

व्हायचां. आता ह ेसगळां बांद झालां होतां.  

 मला आठवतां, 25, 26 माचा पासनू, कॉलनीत, मलुाांचां खेळणां बांद 

झालां. मी चवथ्या मजल्याच्या माझ्या बाल्कनीत वदवसातनू चार-पाच वेळा 

तरी दहा-पांधरा वमवनटां उभा असायचो. पण खाली वकां वा समोरच्या 

बाळकन्सयामध्य ेकोणी वदसायचां नाही. मीही जवळपास मीवहनाभर तरी मी 

दारा बाहरे पाय ठेवला नाही. मग मी माझी वदनचयाा ठरवनू टाकली. सकाळी 

सािेसहा सातला उठून, ब्रि वगैरे करून आधी अधाएक तास प्राणायाम, 

मग घरातल्या घरात 20-25 वमवनटां वफरणां. मग चहा. मी गेली दोन-तीन वषा 

वबनदधुाचाच चहा घेतो. त्यामळेु, दधुाचाही प्रश् नसायचा. एवढां सगळां 

झालां की र्थोिावेळ काही टी. वी. वर बातम्या. काही ऑनलाइन पेपसा 

वाचण॰. मला उपमा, पोह,े मसगी, सोजी ह ेप्रकार करता येतात. विवाय मी 

आधीच घरात िायटवचविा, राजगरुा लािू, बनाना वचप्स, वबवस्कट असां 

आणनू ठेवलां होतां, त्यामळेु ब्रेकफास्ट नीभनू जायचा. मग कालचा 

जेवणाचा िबा, ताट=वाट या, चहा, नासत्याची भाांिी घासनू पसुनू ठेवायचो. 

एवढ यात सािेअकरा-बारा व्हायचे. मग आांघोळ, पजुा सवा आटोपेपयंत 
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जेवण येवनू जायचां. ह्याच सकाळच्या वेळेत 3-4 वदवसाांनी घर झािून 

काढायचो. आठवि यातनू एकदा उभ्या-उभ्या पोछा ही करून टाकायचो. 

घर तसां, स्वच्छ्च असायचां, त्यामळेु फारसा त्ास व्हायचा नाही. हळूहळू ह े

सगळां अांगवळणी पिलां. मी, नेहमी, दपुारी फारसा झोपत नसतो. तीन-

चारच्या दरम्यान एखादातास, बस. मी, टी. वी. ही जवळ-जवळ पाहत 

नाही. पण माझां य ूट यबू मात् नेहमी पाहणां सरुू असतां. त्यावर जनुी गाणी, 

जनेु वसनेम,े मराठी नाटकां , जनु्सया वक्रकेटच्या मसचेस असां आलटून पालटून, 

दपुारी, रात्ी पाहत राहायचो. ह्या 65 वदवसात मी काही पवूी पावहलेली अन 

बरीच न पावहलेली, अिी जवळजवळ 30 नाटकां  पवहली असतील. वेळ 

वमळेल तसा. दोन वदवस एक नाटक परुायचां.  

 हयाव्यवतररक्त माझां वाचन, लेखन चाल ू असायचां. त्यामळेु, 

प्रामावणकपणे साांगायचां तर, आता वेळच जात नाही, आता काय करू, 

असा प्रसांग माझ्यावर कधी आलाच नाही. विवाय, The biggest thing 

is, I love my own company. I like my solitude. (एकाांत). 

त्यामकेु एकटां-एकटां असां खपू कधी वाटलां नाही. आवण आता माझा सवाात 

मोठा आधार-माझा मोबाइल. ह्या मोबाइल चे अनेक तोटे आपण वाचतो, 

त्यावर टीका करतो. पण माझ्या सारख्या माणसासाठी ते एक वरदानच 

आह.े माझा whatsapp, माझां मोबाइलवर माझ्या मलुाांिी, नातेवाईकाांिी, 

आवण मखु्य म्हणजे माझ्या वमत्ाांिी, माझ्या सांपकाात असलेल्या माझ्या 
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अनेक ववद्याथ्यांिी बोलणां हा माझ्या साठी खपू मोठा ररलीफ होता. प्रत्यि 

सांवाद तर हरवलाच होता. कोणािी प्रत्यि बोलणां बांदच झालां होतां. नाही 

म्हणायला सांध्याकाळचा माझा िबा द्यायला गौरी आली की, ती 2-4 

वमवनटां बोलायची, तेवढांच॰त्यामळेु माझा मोबाइल हा माझा खरा वमत् 

ठरला. रोज, वदवसातनू 4-5 तरी फोन यायच.े मी ही करायचो. It kept me 

connected with all. खास म्हणज ेरोज माझ्या मलुाांिी बोलणां व्हायचां 

अन आलटून, पालटून माझ्या दोन-वतन वमत्ाांिी बोलणां व्हायचां.  

 गेली अनेक वषा, मी वषाातनू दोन-वतन पारायण तरी गजानन 

महाराजाांच्या पोर्थीची करतो. . कधी-कधी वतांन वदवसाांच तर कधी एका 

बैठकीचां. . गजानन महाराज ह ेमाझ्या वनताांत श्रध्येच स्र्थान आह॰े21 माचा 

2020 ल ठरववलां की रोज सांध्याकाळी पोर्थीचा एक अध्याय वाचायचा. . 

नांतर र्थोिी प्रार्थाना, आरती इत्यावद. आज पयान्सत ते नेमानां अखांि सरुू आह.े 

21 अध्याय झाले की पढुचां पारायण सरुू. त्यामळेु मला खपू मानवसक बळ 

वमळतां. . अर्थाात हा आपल्या-आपल्या श्रद्येचा भाग आह.े हया दरम्यान 

पणु्यात राहणाऱ् या माझ्या काही ववद्यात्यांच ेमला फोनही आले की सर तमु्ही 

एकटे राहू नका. आम्ही घ्यायला येतो. आमच्या किे रहा. पण मी त्याांना 

साांवगतलां की मला काहीच त्ास नाही इरे्थ. असां काही वाटलां तर मी स्वत: 

फोन करून येईन. तो ही एक फार मोठा वदलासा होता. जवळजवळ मवहना 

वदिमवहना कॉलनीत कोणी वदसायच  नाही. मी वदवसतनू चार पाच वळेा 
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तरी बाल्कनीत दहा दहा वमवनट उभा असायचो. खरांतर खितरच काळ 

होता. पण मनोबल पक्क ठेवण, अन सतत व्यस्त राहणां भाग होतां. अन ते 

मी केलां. अमेररकेहून मलुाच्यायेण्याववश्यी काहीच वनवश्चत कळत नव्हतां. 

नांतर त्या वांद ेमातरम फ्लाइट स सरुू झाल्या. त्यात त्यानां नांबर लाऊन ठेवला. 

ईकिे मलुगी ही नाविकला अिकून पिलेली. िेवटी दवेाच्या कृपेनां 22 मे 

ला त्याांना नाविक कवमिनर किून पणु्याला यायची रीतसर परवानगी 

वमळाली. ते मग 24ला सकाळीच पणु्याला पोहचले अन वदवसभर घराची 

सफाई करून मलुगी मला 25ला वतच्याकिे राहायला घेऊन गेली. अन 

माझा हा 65 वदवसाांचा वनवास सांपला. पढेु 22 जनू च्या सांरावन्ससस्को-

वदल्ली वांद ेमातरम फ्लाइट मध्ये मलुाचाही नांबर लागला. त्याांच्या येण्याचां 

एक वेगळां टेंिन. ते वदल्लीला पोहचल्यावर त्याांना वतर्थेच 14 वदवस 

क्वारांटाईन करणार की पणु्याला क्वारांटईन व्हावां लागणार, काहीच कळत 

नव्हतां. बर पणु्याला येऊ वदलां, तरी घरी की त्याांनी वनयोवजत कोववद सेंटर 

ला जावां लागणार, सगळांच अवनवश्चत.  

 22 जनू ला दपुारी 2 वाजता ते सवा वदल्लीला पोहचल.े सवा 

फॉरमसवलटीज पणूा करून एयर पोटा च्या बाहरे पिायला रात्ीच े10 वाजल.े 

सदुवैानां, माझा एक नात ूदहा वषाा खलील वयाचा होता त्यावेळी, म्हणनू 

त्याांना सरळ पणु्याला जाऊन क्वारांटाईन व्हा, असां साांगण्यात आलां. माझ्या 

मलुानां आधीच, रात्ी 11. 30 च्या वदल्ली-पणुे ह्या Indigo च्या फ्लाइट चां 
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बवूकां ग करून ठेवलां होतां. मग िोमेवस्टक एयर पोटा वर जाऊन ती फ्लाइट 

पकिली. रात्ी 1. 30 ला पणु्याला आल्यावर, परत घरी जाता येणार नाही, 

वनयोवजत जागी 14 वदवस राहावां लागेल असां एका ऑवफसरनां साांवगतलां. 

त्याच्या सीवनयर किे जाऊन माझ्या मलुानां ववनांती केली की एक मलुगा 10 

वषाा खालील आह ेम्हणनू आम्हाला वदल्ली वरुन सोिलां. तसां आताही 

आम्हाला घरीच क्वारांटाईन होऊ द्या, कारण आमच्या घरी सध्या कोणीच 

नाही. वाटल्यास येऊन बघा. त्याांनी ते मान्सय केलां. त्याांचां सामानही खपू 

असल्यामळेु आम्ही आधीच दोन मोठ या टसक्सी बकू करून एयर पोटा वर 

पाठववल्या होत्या. िेवटी, परमेश्वर कृपने ते रात्ी वतन वाजता घरी पोहचले. 

असा हा 36 तासाांचा प्रवास. . मग घरी रीतसर 14 वदवस क्वारांटाईन. 

आमच्या मलुीनां आदल्या वदविीच त्याांना 20-25 वदवस परेुल एवढां सवा 

सामान आणनू ठेवलां होतां. आम्ही फोनन ेसारखे त्याांच्या सांपकाात होतो. ह्या 

दरम्यान पणु ेकापोरेिन चे आवधकारी दोन वेळा मलुाच्या घरी येऊन पाहून, 

चौकिी करून गेले. मी मग 25 जलैुला परत मलुाकिे आलो. माझा चार 

मवहन्सयाचा काळ असा गेला.  

  त्या 65 वदवसाांनी मात् ह्या वयातही एकटां कसां राहायचां ह ेविकवलां. 

सवाात महत्वाचां, म्हणजे आपली प्रकृती आवण आपलां मनोबल चाांगलां 

ठेवता आलां पावहज.े त्या साठी आपल्या दनैांवदन जीवनाला खपू विस्त 

लावावी लागते. सकाळी उठणां, झेपेल तेवढा व्यायाम, प्रार्थाना, वेळच्या 
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वेळी आवण कमी खाण-जेवण, आपल ेछांद जोपासनू, स्वत:ला व्यस्त ठेवण, 

सगळांचां वनयवमत करता आलां पावहज.े माझ्यासाठी ही एक तपश्चयााच होती. 

पण हाही एक अनभुव दवै-दवेानां घ्यायला लावला. एक छोटी गोष्ट 

आठवली. ------- 

 एका मोठ या तपस्व्यानां, आपल्या एका विष्याला वनरोप दतेाांना एक 

छोटी िबी वदली, अन म्हणाला, ‘आयषु्यात जेव्हा त,ू एकदम हतबल 

होविल, आता काय करावां, ह ेना सचुेनासां होईल तेव्हाच ही िबी उघिून 

पहा. ’एकदा तो विष्य एका जांगलातनू चालला होता. सांध्याकाळ होत 

आली. चालताचालता त्याला समोरून एक वाघ येताांना वदसला. तो 

बाजचू्या एका मोठ या झािावर चढून बसला. र्थोि या वेळानां तो वाघ ही त्या 

झािाखाली येऊन बसला, हा वभतीनां र्थोिां वर चढायला गेला, तर वर एक 

साप. खपू घाबरला. काय करावां, त्याला सचुेना. त्यानां आपल्या वपिवीतनू, 

गरुुनां वदलेली ती िबी काढून उघिली. आत एक छोटासा कागद होता व 

त्यावर वलहलां होतां “This will also pass. “( ह ेही वनघनू जाईल-टळून 

जाईल. ). त्याला खपू धीर आला व तो वतर्थेच िाांतपणे, सवा धैया एकवटून 

बसनू राहीला. सकाळ होता-होता, पाहतो तर तो साप ही वनघनू गेला अन 

वाघही. मलाही त्या 65 वदवसात असांच वाटायचां की “ this will also 

pass. “ 
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आता हे तततिर जाओ  

  

 

 धनबाद येर्थ ेमाझे एक वमत् राहतात. मरुारी गपु्ता. दोन वषाा पवूी, वतन 

मवहने, मी मलुाकिे कस वलफोवनाया ला होतो. वतर्थे, रोज सांध्याकाळी पाका  

मध्ये बसणाऱ् या, आमचा दहा-पांधरा भारतीय वररष्ठ नागररकाांचा एक 

चाांगला ग्रपु तय्यार झाला. भारतात परत आल्यापासनू आम्ही सवा अजनू 

सांपकाात आहोत. त्यातलेच ह ेगपु्ता. ते वहन्सदी काव्याचे गवहरे अभ्यासक 

आवण जाणकार आहते. अनेक वेळा ते whatsapp वर मला, महादवेी वमाा, 

वनराला, रामधारी वसांह-वदनकर, नीरज, हररवांिराय बच्चन ह्याांच्या सुांदर-

सुांदर कववता (रचना ) पाठववत असतात. काल आवण परवा सलग दोन 

वदवस त्याांनी मला राष्रकवव रामधारीवसांह-वदनकर ह्याांच्या दोन रचना 

पाठववल्या. त्यातली पवहली, ही सामवयक (सद्य वस्र्थवतला लाग ूपिणारी) 

आवण गीतेसारखी कालजयी आह.े ही कववता वाचली. वतचा िब्दार्था 

आवण भावार्था इतका प्रभावी आह ेकी मला वाटलां ‘वदनकरजी ‘केवळ 

महाकवीच नव्हते, तर ते एक मोठे द्रष्ट ेही होत,े ही कववता, खरां म्हणजे, ह्या 

ओळी, त्याांच्या “रवश्मरर्थी” (सयूावकरणाांच्या रर्थावर आरुढ झालेला ) ह्या 

ख्ांिकाव्यातल्या आहते. आवण सयूापतु् कणाावर वलहलेलां ह ेखांिकाव्य 
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1952 ला प्रकावित झालेलां आह.े त्या ओळी सद्य वस्र्थतीला वकती चपखल 

पणे लाग ूपितात, ह ेपावहलां की मी त्याांना द्रष्ट ेका सांबोधलां ह ेलिात येईल. 

‘रवश्मरर्थीतल्या ‘ त्या ओळी अिा आहते ---- 

 ह ेदयावनधे, रर्थ रोको अब,  

 क्यो प्रलय की तैयारी ह?ै  

 ये वबना िि का यदु् ह ैजो, महाभारत से भारी ह ै। 

 नैना रोतेरोते सखूे, अब नीर कहा इन आखों मे,  

 परवाज़ प ेवजनकी गवा बड़ा, अब जान कहा इन आखों मे । 

 अपन ेभी सार्थ नहीं अपने, जांग जीवन से क्यों जारी ह,ै  

 यह वबना िि का यदु् ह ैजो, महाभारत से भरी ह ै। 

 हमने खदुकों यूॅँ बसा वलया, वैज्ञावनकता की बाहों मे,  

 अवरोध खड़े कर वदए बड़े, हर एक दजूे की रहोम े। 

 धरती माता का दोहन तो कर वलया, गगन की बारी ह,ै  

 यह वबना िि का यदु् ह ैजो, महाभारत से भी भारी ह।ै 

 वजन मवुश्कल से गजुर रह,े ये खेल हमारे अपन ेह,ै  

 जीवन अनमोल वबका वजनपर, कुछ चांद सखुो के सपन ेह।ै 

 हर ओर तमस वदखाता ह ैअब, भय मे हर रात गजुारी ह,ै  

 यह वबना िि का यदु् ह ैजो, महाभारत से भी भारी ह।ै 

 वकतन ेपररवचत-वकतन ेअपन-ेवकतन ेआवखर यूॅँ चले गए,  
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 वजन हातों मे दौलत-सांबल, सब कू्रर काल से छल ेगए। 

 ह ेराघव-माधव मतृ्युांजय, वपघलो यह अजा हमारी ह,ै  

 यह वबना िि का यदु् ह ैजो, महाभारत से भारी ह ै। 

सद्य वस्र्थतीचां यर्थार्था वववेचन करून, िेवटी, ह े राघवा-माधवा, 

मतृ्युांजया आता तरी तलुा पान्सहा फुटू द,े अिी ईश्वराला प्रार्थाना केली आह.े 

कववतेच्या काही ओळींकिे परत एकदा नजर टाकली, तर आपल्या लिात 

येईल की वकती वचांतनात्मक आहते त्या. पावहल्याच किव्यात म्हटलां आह े

की िोळे रिून रिून कोरिे पिले आहते. पाणीतरी कुठे आह ेिोळ्यात? 

आपल्या भरारी वर, अहांकारावर ज्या िोळ्याांना एवढा गवा होता, त्या 

िोळ्यात आता त्ाणही रावहलां नाही. “ अपन ेभी सार्थ नहीं अपने “ अिा 

प्रकारे जीवनािी लढाई सरुू आह.े वकती ववदारक वास्तव आह ेह.े पढेु 

कवववया म्हणतात, वैज्ञावनकतेचा इतका जबरदस्त ववळखा आम्हाला 

पिला आह,े इतकां  आम्ही त्यात गरुफटून गेलो आह ेकी ह्या जीवघेण्या 

स्पधेत एकमेकाांच्या मागाात आम्ही अनेक अिर्थळे(अवरोध) वनमााण करून 

ठेवल ेआहते. ह्या धरती मातेला तर आम्ही परुतां वपळून काढलां आह,े वतचां 

दोहन केलां आह.े आता आकािाची पाळी आह.े  

 ज्या वबकट परीवस्र्थतीतनू आम्ही आता चाललो आहोत, ती 

आम्हीच वनमााण केली आह.े तो आमचाच आत्मघाती खेळ आह.े 

केिवसतुाांनी म्हटल्या प्रमाण े‘नरेच केला हीन वकती नर’ वकां वा William 
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Wordsworth ने म्हटल्या प्रमाणे ‘ What man has made of man--

--“ अिा ररतीनां. “जीवन अनमोल वबका “. किासाठी, किावर, तर, काही 

छोट-छोट या सखु  स्वप्नाांवर. . आवण मग आता सवादरू, आजबूाजलूा 

अांध:कार वदसतो आह.े प्रत्येक रात् भयग्रस्त आह॰ेआवण िेवटच्या 

किव्यात ते म्हणतात, ह्या सगळ्या परीवस्र्थतीत, वकती पररवचताांची, 

वमत्ाांची, सगेसोयऱ् याांची सार्थ सटूुन गेली. ज्याांच्या हाती दौलतीची, 

श्रीमांतीची ताकत होती, कू्रर काळानां, त्या सवांची वाट लावली. तेव्हा ह े

राघवा, ह ेमाधवा, दया कर, कारण ह ेवबना ििाचां यदु्, महाभारता पेिाही 

भारी आह.े  

 पण, एवढां सवा होऊन, वनसगााचा, सषृ्टीचा, हा एवढा मोठा झटका 

बसनूही, आम्हाला (सवा जगाला)फक्त कळलां आह.े अजनू वळलां नाही 

असां मोठ या खेदानां म्हणावां लागेल. अजनू आपली मग्ररूी, अरेरावी कायम 

आह.े बारकाईनां पावहलां तर, एका नांतर दसुरा अन आता वतसराही झटका 

बसण्याची वेळ आली तरी आम्ही, नेहमी-नेहमी बापाचा मार ख्याणाऱ् या 

मलुासारखे कोिगे झालो आहोत, लापट झालो आहोत असां वाटायला 

लागतां. परमेश्वर कृपेनां सगळां वठकठाक झालां, तर माणसू परत बेमवुात 

व्हायला वेळ लागणार नाही अिी भीती वाटत.े खरां म्हणजे आता आपण 

वचरांतन जागां व्हायची, जागां राहायची वेळ आली आह.े माणसा माणसातला 

दरुावा कमी करायचा आह.े स्वत: जगत असताांना दसुऱ् यालाही जग ूद्यायचां 
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आह.े दसुऱ् याच्याचा हक्क वहसकवनू घ्यायचा नाही आह.े आवण ह ेकेवळ 

माणसा परुतांच नाही, तर सभोवतालचे प्राणी, पि-ूपिी, विृ, वेली, नद्या 

नाल,े अख्खा वनसगा, ह्या, सवांसाठी करायचांआह.े परत हा असमतोल 

परविणार नाही, ह्याची तीव्र जावणव आता झाली पावहज.े असां म्हणतात 

की ‘Turn around is nature’s law’. बदलाव हा प्रकृतीचा, सषु्टीचा 

स्र्थायी भाव आह.े म्हणनू, आपण वरील पथ्य पाळली तर, दवे, वनसगा सवा 

घिी वनवश्चत सरुळीत बसवेल॰ कदावचत ह्याच ववश्वासापोटी अनेक वषांपवूी 

महाकवी रामधारीवसांह-वदनकर ह्याांनी पढुील कववतेच्या ओळी वलहल्या 

असाव्यात. ----( गपु्तानी पाठवलेली ही, कववश्रेष्ठ रामधरीवसांह ह्याांची दसुरी 

कववता ) 

हो वतवमर वकतना भी गहरा,  

हो रोिनी पर लाख पहरा,  

सयूा को उगना पड़ेगा,  

फूल को वखलना पड़ेगा । 

हो समय वकतना भी भारी,  

हमने न उम्मीद हारी,  

ददा को झकुना पड़ेगा,  

रांज को रुकना पड़ेगा। 

सब र्थके ह,ै सब अकेले,  
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लेवकन वफर आएांगे मेल,े  

सार्थ ही लड़ना पड़ेगा,  

सार्थ ही चलना पड़ेगा । 

  गेल्या 14 मवहन्सयात आपण बरांच काही विकलो, असां अनेक जण 

म्हणतात. अनेक वठकाणी आपण असे मेसेज मोबाइलवर फेस बकू वर तर 

कधी वतामान पत्ात ही वाचतो. लोक खरांच विकल ेअसवतल तर ही 

आनांदाची गोष्ट आह.े पण पढेु ते आचरणात आणण महत्वाचां आह.े एवढां 

मात् नक्की, की वकतीही प्रगवत केली तरीही वनसगाा पढेु काहीही चालत 

नाही. वतर्थे माणसाला हात टेकावेच लागतात. आपण श्रद्ा आवण ववश्वास 

ठेवला तर वनवश्चतच ही ववस्कटलेली घिी, परत सरुळीत होईल. हा लेख 

वलहताांनाच योगायोगानां, माझा मानलेला पतुण्या, राजा नसाापरूकर ह्याचा 

मेसेज आला. ‘ये राह ेले ही जायेंगी मांवजल तक, हौसला तो रख । कभी 

सनुा ह ैवक अांधेरे ने सवेरा न होन ेवदया? ‘ एका वेगळ्या सांदभाात वलहलेल्या 

माझ्याच एका जनु्सया कववतेच्या दोन ओळी आठवतात. ------ 

ऐ ववनाि को रचनेवालों, मत भलूो, आतांक का भी अांत ह,ै  

सजृन के हार्थ लांबे ह,ै हर विविरके बाद वफर वसांत ह-ै  वफर 

वसांत ह ै।  
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िग होते िरि भारी  

 

 

 दोन वदवसाांपवूीच Bronnie Ware ह्या लेवखकेचां ‘ The Top 

Five Regrets of the Dying “ ह े पसु्तक वाचनू झालां. लाखो 

वाचकाांपयंत पोहचलेलां ह ेपसु्तक वाचण हा एक अांतमुाख करणारा अनभुव 

होता. आपल्याला किाचाही खेद (Regret) वाटणार नाही, पश्चाताप 

करावा लागणार नाही असां जीवन जगता आलां पावहज,े ज ेजगण्याची 

आपल्याला तळमळ आह,े असां आपलां जीवन आपल्याला वनमााण करता 

आलां पावहजे, ह े विकवणारां ह े पसु्तक. लेवखकेनां आपलां अधा अवधक 

आयषु्य केअरर (Carer) म्हणनू काम केलां. केअरर हा कन्ससेप्ट 

आपल्याकिे फार रुढ झालेला नाही, पण पावश्चमात्य दिेाांमध्ये अनेक जण 

अधा वेळ वकां वा पणूा वेळ केअरर म्हणनू काम करतात. बऱ् याच कुटुांबाांमध्ये 

म्हातारी आसन्सनमरण, अपांग माणसां असतात. त्याांचां खाणवपण, हगणमतुण, 

त्याांना वेळोवेळी औषध दणे, उठण्या-बसण्याला मदत करण अिी अनेक 

कामां ह्या केअरऱ ना करावी लागतात. कुटुांबातल्या लोकाांना एवढा वेळ 

नसतो वकां वा सवा वेळ ह ेसवा त्याांना करायचां नसतां. मग ते असे केअरर 

ठेवतात. अिा आसन्सनमरण व्यवक्तां ना बऱ् याच वेळा सोबतीची, भाववनक 
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जवळीकेची, आपलुकीची ही गरज असते. त्याांचां मन त्याांना हलकां  करायचां 

असतां. ह ेसदु्ा, केअरर करतात. अिा अनेक व्यक्तींबरोबर काम करत 

असताांना लेवखका त्याांची मैवत्ण झाली, हमददा झाली. ह्या अिा अनेकाांनी 

आपले मरण्या पवूीचे खेद, रेगे्रट स, मनातली िल्य लेवखकेला साांवगतली. 

ती सवा, ते सवा अनभुव इतक्या सुांदर ररतीनां लेवखकेनां ह्या पसु्तकात वलहले 

आहते की एकदा हाती घेतलेलां ह ेपसु्तक टाकवसां वाटत नाही.  

 त्यातल ेवेगवेगळ्या व्यवक्तन्सनी व्यक्त केलेले पाांच मोठे रीगे्रट स, खेद 

लेवखकेनां वलहले आहते॰ 

1—‘मला वाटतां, इतराांच्या अपेिेप्रमाणे जगण्याची धिपि करण्या 

पेिा, मी माझ्या मनाला पटेल तसां जगण्याचां धैया माझ्यात असायला हवां 

होतां ‘ 

2—‘ मला वाटतां, मला इतकां  हािा-वका  करायची काही गरज नव्हती 

‘ 

3—‘ मला वाटतां, माझ्या भावना, वफवलांग्स, व्यक्त करण्याची 

माझ्यात वहम्मत असती तर? ‘ 

4—‘ मला वाटतां, मी िेवटपयंत माझ्या वमत्ाांच्या टच मध्ये राहायला 

हवां होतां ‘आवण 
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5—‘ मला वाटतां, मी स्वत:ल, सखुी, आनांवद होऊ द्यायला हवां होतां 

‘ 

  मला इरे्थ ह्या पसु्तकाबद्दल सववस्तर असां काही वलहायचां नाही 

आह.े पण अनेकाांच्या मरणापवूीच्या ह्या खेदाांबद्दल, ररगे्रट स बद्दल, 

िेवटच्या िणा पयान्सत बोचत राहणाऱ् या ह्या िल्यानबद्दल आपण ववचार 

केला तर असां लिात येईल की यगु परुुषाांपासनू तर सामान्सय माणसापयंत, 

सवांचीच ही असाववत.  

  ह्या िल्याांवरून आठवण झाली. 1963 -64 ला मी िासकीय 

अवभयाांवत्की महाववद्यालय औरांगाबाद चा प्रर्थम वषााचा ववद्यार्थी होतो. 

त्या वषीच्या स्न्सहहेसम्मेलनात, आमच्या प्राध्यापकाांनी आम्हा वनविलेल्या 

सहा ववद्याथ्यांकिून, प्रा. वसांत कानेटकर ह्याांच्या ‘ रायगिाला जेव्हा जाग 

येत े‘ ह्या नाटकातील दसुऱ् या अांकातील दसुऱ् या अन वतसऱ् या प्रवेिातील 

काही भाग आवण वतसऱ् या अांकातील वतसऱ् या प्रवेिातील काही भाग, ह्याचां 

नाट यवाचन करून घेतलां. खरां म्हणज ेस्नेहसम्मेलनात नाट यवाचन, हा एक 

धािसी प्रकारच होता. त्याच्या यिापयिाची आम्हालाच खात्ी नव्हती. 

पण, प्रामावणकपणे साांगतो, ह्या नाट यवाचनात आम्ही सहा जणाांनी, 

समोरच्या प्राध्यापक, ववद्यार्थी अन वनमांवत्त ह्याांना, वतस वमवनटां वखळवनू 

ठेवलां. त्या यिात आमच्या वाचनापेिा, वसांत कानेटकराांच्या वलखाणाचा, 

त्या नाटकाच्या सांवहतेचा फार मोठा वाटा होता. प्रा. कानेटकराांची जवळ-
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जवळ, सवाच नाटकां  मी पवहली आहते, वाचली आहते. त्याांचां. मला सवाात 

जास्त आविलेलां नाटक म्हणजे ‘रायगिाला जेवहा जाग यत े‘. ह ेनाटक 

मी इतक्या वेळा वाचलां की मी वर उल्लेख केलेले दसुऱ् या-वतसऱ् या 

अांकातील सांवाद मला अजनूही पाठ आहते. ह्या नाटकाच्या पसु्तकाच्या 

सरुवतीलाच ‘रायगिाची भपूाळी’ वलहली आह.े वतचां ध्रवुपद असां आह-े- 

यगुायगुाांची रात् सांपली.  

प्रभात झाली। 

वगररविखरेही उन्सहात न्सहाली.  

सह्यवगरीच्या कुिीत वनजल्या रायगिा हो जागा,  

“विवरायाांच्या हृदयाांतररचे िल्य मला साांगा.  

वहांदपूद पातिाहीची स्र्थापना करणाऱ् या विवाजी महाराजाांसारख्या 

यगु परुुषाच्या हृदयातही कुठलां तरी िल्य होतां. ह ेसांपणूा नाटक पावहल्यावर 

आवण वाचल्यावर आपल्या लिात येतां की, मनमोकळेपणे आपल्या 

मनातलां व्यक्त नां केल्यामळेु दोन यगु परुुष असलेल्या वपतापतु्ामवधल 

गैरसमज ह ेते िल्य असावां. ह्या नाटकाचे सांवाद प्रा. कानेटकराांनी खपूच 

भावस्पिी आवण सुांदर वलहले आहते. उदाहरणा दाखल, सांभाजीराज ेआवण 

येसबूाई आवण विवाजी महाराज आवण येसबूाई ह्याांच्या मधल े दसुऱ् या 

अांकातील कानेटकराांनी वलहलेल ेह ेसांवाद—--- 
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येसबूाई –‘ महाराजाांची आपल्यावर माया नाही असा आपण का 

समज करून घेतला आह?े ‘ 

िांभरुजे –‘ समज? आपण आमचा तो केवळ एक ‘समज’मानता? 

यवुराज्ञी, तमु्ही र्थोरा घरी जन्समलात. मातावपत्याांच्या माांिीवर तमु्ही लािात 

वाढलात. आबासाहबेाांच्या लािक्या सनूबाई म्हणनू तमु्ही आजवर 

र्थाटामाटात रायगिावर वावरलात. आमच्या पोरक्या जीवनाची ददाभरी 

कहाणी तमु्हाला नाही कळायची. आम्हाला जाण आल्यापासनु ठाऊक 

आह ेफक्त आबासाहबेाांच्या िोळ्यातला धाक. आमच्या मनावर कोरली 

आह ेत्याांच्या ओठाांवरची सनु्सन जरब. आमच्या पोटात अजनू कालवतां आह े

त्याांचां छत्, त्याांचां वसांहासन, त्याांची राजमदु्रा. आग्र्याहून सटुकेच्या प्रसांगाची 

याद आली की अजनू रक्त जळू लागतां, मस्तक वफरू लागतां. पोटात आतिी 

तटतटा तटूु लागतात. एक आठ वषााचा कोवळा पोर महाराजाांच्या पाठोपाठ 

रानावनातनू, उन्सहातानातनू वदवसरात् पळताांना आमच्या िोळ्यासमोर स्पष्ट 

वदसतो आह.े अांगात ज्वर भरला, पायाला टरटरून फोि आल,े तरी हू की 

च ू नाही. अपरावत् मर्थरेुला एका ब्राम्हणाच्या घरात मकु्काम पिला. 

मध्यरात्ी खलबत सरुू झालां तेव्हा वनराजीपांत सल्ला दतेात ‘ महाराज, 

सहीसलामत सटुायचां असेल तर यवुराजाांना इर्थांच मागां सोिून दौि केली 

पावहज.े आत माजघरात ग्लानी येऊन ववव्हळत पिलेला पोर ते िब्द ऐकतो 

आवण धिपित तसा उठून बाहरे धावतो ; महाराजाांच्या कमरेला वमठी 
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घालीत दीनवाण्या मदु्रनेां तो हांबरिा फोितो ‘ आबासाहबे, आबासाहबे, 

आम्हाला एकट याला सोिून तमु्ही नाही ना हो जाणार? ‘आबासाहबे एक 

िब्द बोलत नाहीत. कमरेची इवल्या हाताांची वमठी ते पोलादी बोटाांनी 

सोिवतात आवण माजघराकिे बोट दाखवतात. वचमकुल्या मनाला ब्रम्हाांि 

आठवतां. िेकिो कोसाांची पायपीट वबनतक्रार करणाऱ् या पोराचे पाय 

ओसरीवरून माजघरात जाइतो पाांगळे होतात. महाराज त्या रात्ी वनघनू 

जातात. न भेटता. न बोलता. यवुराज्ञ्ांनी, एकच सवाल पसुतो-आम्ही 

आमच्या पतु्ािी असे वागतो तर आपण आमची सांभावना कािी केली 

असतीत? ‘ 

  मर्थरेुला आपल्याला एकट याला सोिून आबासाहबे वनघनू गेले, ह्या 

गैरसमजामळेु िांभरुाजाांच्या मनात आढी वनमााण झाली आवण मोकळेपणानां 

त्यावर कधी बोलणांच न झाल्यामळेु, वपतापतु्त्ा मधला दरुावा वाढतच 

गेला. विवाजीमहाराज िांभरुाजाांना असां एकट यालाच मागां का सोिून गेले, 

ह ेकधी जाणनू घेण्याचा प्रयत्ञ झाला नाही. वरचा प्रसांग घिला, त्याच 

साांजेला येसबूाई आवण विवाजीमहाराजाांमध्ये जे बोलणां झालां, त्यात ह ेस्पष्ट 

झालेलां आह.े आदरणीय वसांत कानेटकराांनी ही सांभाषण इतक्या हृदयस्पिी 

अन पराकोटीच्या सावहवत्यक भाषते वलहली आहते की ती त्याांच्याच 

िब्दाांमध्ये वलहली तरच पररणाम कारक होतील. त्याच सांध्याकाळी, त्याच 

प्रासादात महाराजाांचां अन येसबुाई ांचां झालेलां ह ेबोलणां --- 
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विवाजीमहाराज—‘ सनुबाई, राज ेआमच्यािी नीट बोलत नाहीत. 

मनातलां साांगत नाहीत. पदोपदी रूसतात, रागावतात एकटेच कुढत बसतात. 

वहताचां बोल ूलागलो तर वतढया अर्थाानां घेतात. सुांनाबाई, आम्ही राजाांचा 

असा कोणता अपराध केला म्हणनू ते आम्हाला ही सजा दतेाहते? ‘ 

येसबूाई –‘ स्वारी मनात कुढत बसली आह ेकी आपण त्याांच्यावर 

जन्समापासनूच माया पातळ केलीत. मघा राजाांना रागाच्या भरात आग्र्याहून 

सटुकेच्या वेळची याद आली. म्हणाले, महाराज आम्हाला एकट याला 

मर्थरेुला टाकून गेले. न बोलता न साांगता गेले. ‘ 

विवाजीमहाराज—‘ सनुबाई, राजाांना मागां टाकून जायला आम्ही 

त्याांचे दषु्मन का होतो? वजवाच्या भयानां पाठीला पाय लावनू पळणारे नादान 

भ्याि का होतो? ववचार करा-मोंगल आमच्या पाठीवर. सभोवती हरेाांचा 

सळुसळुाट. जरा गफलत होती तर आम्ही सारेच गवनमाांच्या हाती गवसतो. 

त्या रात्ी राजाांनी आमच्या कमरेला वमठी घातली आवण फत्तराला पाझर 

फुटेल असा टाहो फोिला—‘आबासाहबे आम्हाला एकट याला सोिून 

तमु्ही नाही ना हो जाणार? ’ सनुबाई, ते िब्द आम्ही ऐकले आवण आमच्या 

विरावरचा मकुुट िळमळला॰कमरेची समिेर लटपटली. पायातलां त्ाणच 

नाहीसां झालां. िणभर मस्तकात सणक विरली की, आठ वषााच्या 

एकुलत्याएक पोराला परमलुखात टाकून जाण्यापरीस, नको तो सांकल्प, 

नको ती प्रावतज्ञा आवण नको ते वहांदवी राज्य. पण िणभरच. दसुऱ् याच िणी 
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आमच्या िोळ्यासमोर रायगि उभा रावहला. आमच्या िब्दाखातर रक्त 

साांिणाऱ् या सवांगि याांची उदध्वस्त घरांदारां वदस ूलागली. मासाहबेाांची उग्र 

करारी मदु्रा आठवली. ववचार आला की. खदु्द आमची एकट याची जान 

खताऱ् यात असती तर मामला वेगळा होता. पण वचमकुले राज ेदौलतीच े

वारस. ते आलमवगरच्या ताविीत गवसल े तर दौलतीचा समळू उच्छेद 

होईल. सनुबाई, केवळ राजाांना बचावण्यासाठी आम्ही आमचां मन मारलां, 

उसनां अवसान राखलां, आवण कमरेची वचमकुल्या हाताांची वमठी सोिवली. 

त्या रात्ी मोठ या वनधाारानां राजाांना मागां सोिून आम्ही यमनुापार झालो. 

बरोबरच्या सरदाराांनी आमच्या मदु्रवेर केवळ वनधाारच पवहला, पण सनुबाई, 

आमच्यातल्या तिफिणाऱ् या वपत्याचे अश्र ूपवहल ेफक्त यमनुामाईनां. वेिा 

पोर मनात ठेवनू वागतो. पण खलु्या वदलानां आमच्यािी कधी बोलला का 

नाही? ‘ 

  खलु्या वदलानां बोलणां नां झाल्यानां मनामध्य े वाढत गेलेली तेढ, 

वनमााण झालेले दरूावे ह ेआवण आणखी काही प्रसांगी वपतापतु्ामध्ये वनमााण 

झालेले गैर समज, ह,े ते खपुणारां िल्य असावां, ’ आमच्या जनु्सया जखमा 

अद्याप भळभळा वाहताहते इर्थां’ ह ेयेसबुाई ांजवळ िांभरुाजाांनी प्रकट केलेलां 

दखुणां, ‘ वकां वा, राजाांच्या पाठीवरून वपत्याच्या ममतेचा आमचा हात कधी 

वफरला नाही. ‘ ह ेआवण “ विवाजीला दसूरा विवाजी घिवता आला नाही, 

ह े विवाजीच्या हृदयातलां फार मोठां िल्य आह े हांबीर. “ असां खदु्द 
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विवाजीमहाराजाांनीच हांबीरराव मोवहतेंना साांगणां ह े वकती मोठां िल्य. 

महाराजाांसारख्या वकां वा सांभाजीमहाराजाांसारख्या यगुपरुुषाांना दवेखल 

िेवटच्या िणापयंत बोचणारी ही िल्य होती. वपतापतु्ामध्ये असलेले गैर 

समज, त्याांची टोचणी ही तमु्हाआम्हा सारख्या अनेक सामान्सयाांनी िेवट 

पयान्सत भोगली आहते.  

 मी अधनू मधनू य ूट यबू वर काही िॉटा वफल्म्स पाहतो. कधी त्या 

माझ्या कोणी वमत्ानां ररकमेंि केलेल्या असतात तर कधी अनायास 

पाहण्यात येतात. . मागच्या मवहन्सयात ओढ, आमाद, काि अिा वतन चार 

िॉटा वफल्म्स पवहल्या. ‘ आमाद ‘ ही ह्या ववषयािी वनगिीत असलेली 

होती. ‘ आमाद ‘म्हणज ेआगमन, Arrival. असांच, वेळीच मोकळेपणी नां 

बोलल्यानां, र्थोिांसां झकुतां न घेतल्यानां झालेली दखुणी मतृ्यचु्या दारापयंत 

माणसाला किी बोचत राहतात ह ेअवतिय सुांदर ररतीनां ह्या वफल्म मध्ये 

दाखवलां आह.े अगदी आसन्सनमरण अवस्र्थेत असलेल्या बापाला भेटायला 

ववदिेात असलेला त्याचा मलुगा येतो. घरात फक्त आई-बाबाच असतात. 

त्याचे बाबा ह ेएक नावाजलेले नताक असतात॰ आल्याल्याच तो मलुगा 

आपल्या आसन्सनमरण वपत्याच्या पलांगपािी जावनू त्याांचा हात आपल्या 

हातात घेण्याचा प्रयत्न करतो, पण त्या अवस्र्थेतही बाप आपला हात मागे 

ओढून घेतो. वतर्थनू वखन्सनपणे उठून हा मलुगा आपल्या बेिरूम मध्ये जाऊन 

जेव्हा आपलां कपाट उघितो तेव्हा त्याला समोरच आपली घुांगराांची पेटी 
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वदसत ेअन त्याला मागचां सवा आठवतां. त्याचे बाबा आपल्या घरी बऱ् याच 

मलुींना भरत नाट यम विकवत असतात. आपल्या मलुानांही भरत नाट यम 

विकावां, त्यात पारांगत व्हावां असां त्याांना वाटतां. म्हणनू त्या मलुींबरोबर 

आपल्या मलुालाही ते विकवतात. पण त्या मलुाच ेवमत् त्याला वचिवतात. 

विवाय मलुाला मळुातच पािच्यात्य नतृ्याची आवि असते. त्याचे विील 

त्याला एक वदवस आपल्या गरुूां समोर नतृ्य करून दाखवायला साांगतात, 

तेव्हा हा त्याांच्या समोर पावश्चमात्य नतृ्य करतो. त्यामळेु ते गरुु आवण त्याच े

विील खपू दखुावले जातात. . त्या मलुाची आई त्याला जेव्हा म्हणते ‘ 

तमु्हें िमा नहीं आयी ऐसा करत ेहुये? पहले पापा की माफी माांगो। ‘ तेव्हा 

तो मलुगा म्हणतो ‘ मै क्य ूपापासे माफी माांग?ू मैंन ेपहल ेही बोला र्था मझु े

भरत नाट यम पसांद नहीं। ‘आवण तावातावान ेवनघनू जातो. त्यावेळी त्याचा 

बाप आईला म्हणतो ‘ रहन ेदो। माफी माांगने के वलए, गलती का अहसास 

होना जरूरी ह।ै ‘ वतर्थेच मनात पिलेली आढी मरण येईतोवर तसीच राहत.े 

िेवटपयंत ते दखु: सलत राहतां. त्याचवेळी मनमोकळे पणानां मलुानां माफी 

मावगतली असती, अन वततक्याच मनमोकळेपणानां बापानां ती वदली असती 

तर ह ेसवा वतर्थेच ववरून गेलां असतां. पण हीच खरी मनषु्य स्वभावाची 

कमजोरी आह.े म्हणनू तर ही बोचरी िल्य आयषु्यभर बोचत राहतात. ह े

रेगे्रट स िेवटच्या िणीही अस्वस्र्थ करतात॰ अन ह्या ओझ्यानां मरण भारी 

होतां. अनेकाांच्या जीवनात ह ेघितां. Bronnie Ware नां The Top Five 
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Regrets मध्य ेएका वठकाणी म्हटलां आह-े‘ They say that we do 

more to avoid pain than we do to gain pleasure. So it is when 

the pain becomes too much that we finally find the courage 

to make changes. “ आपल्या दखुा:नाच आपण खपू गोंजारत बसतो. 

त्याांना ववसरून आनांदी होण्याचा फारसा प्रयत्नच आपण करत नाही॰ आवण 

मग, “ आपण त्या वेळी सष्ट बोललो असतो तर, वकां वा तसां बोललो नसतो 

तर, वकां वा तसां वागलो नसतो तर, ह े रेगे्रट स, ह ेखेद, ही खांत, अांत  समयी 

मनावरचां ओझां वाढवतात.  

 बहुतेकाांचां दसुरां ररगे्रट म्हणजे. ज्या लोकाांवर आपण प्रेम केलां, ज े

आपल्याला आविल,े त्याांच्या बरोबर आपण परेुसा वेळ रावहलो नाही 

वकां वा त्याांना परेुसा वेळ वदला नाही ह॰े आपण ज्याांच्यावर प्रेम करतो, 

त्याांच्या बरोबर घालवलेला प्रत्येक िण भरभरून जगणां ही सखुी आवण 

खांतवहन ( Regret free ) 

जीववनाची गरुुवकल्ली आह.े मला वाटतां, मी वाचलेललां, “ The 

Top Five Regrets Of the Dying “ अिी पसु्तकां , असां लेखन. त्याचां 

वाचन, आवण अिा ववषयावरचां, अनभुवी आवण जाणकाराांच प्रबोधन, ह े

वनवश्चत आपलां ह ेओझां हलकां  करायला मदत करतात॰ पढुच्याची ठेच, 

मागच्याला िहाणां करत.े   
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हा स्लोडाऊन आति तवद्यार्थी 

 

 

  गेल्या आठवि यात, श्री सांत गजानन महाराज इांवजवनररांग कॉलेज, 

िेगाव च्या प्राचायांचा फोन आला. म्हणाले ‘ सर, पढुच्या िवनवारी 

आमच्या प्रर्थम वषााच्या ववद्याथ्यांसाठी, तमुचां एक, ‘Motivational and 

Career guidance ‘ ह्या ववषयावर ऑन लाइन टॉक ठेवायचां आह.े सर 

कृपया वेळ काढा. िवनवारी सकाळी 11 ते 12 एक तास. सद्य पररवस्र्थतीत 

ववद्यार्थी र्थोिे गिबिल े आहते. तमुच्या सारख्या अनभुवी लोकाांच्या 

मागादिानाची आवश्यकता आह.े ‘ मी चट कन होकार वदला. आवण ठरल्या 

प्रमाणे माझां ह ेटॉक झालां. त्याच रात्ी िोक्यात ववचार आला की ह ेसांबोधन 

सवाच ववद्याथ्यांसाठी केलां. पावहज.े आवण ह े वलहायला बसलो. सद्य 

पररवस्र्थतीत, ववद्यात्यांसाठी Motivational आवण मागादिानपर वलहाताांना 

मला, माझ्याच ‘ ग्लोबल मेल्टिाऊन—ररसेिन व आम्ही “ ह्या 10 मे 

2009 ला ‘ दवैनक वहांदसु्तान ‘ मध्ये प्रकावित लेखाची आठवण झाली. 

त्यात मी जे वलहलां ते आजही लाग ूआह.े म्हणनू परत एकदा त्या लेखाचा 

सरुवातीचा भाग जसाच्या तसा वलहून सरुवात करतो आह.े  

10 मे 2009 : 
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‘ गेल्या दहा-अकरा मवहन्सयाांपासनू आपण इलेक्रोवनक व वप्रांट 

मीविया, (टी. व्ही. , इांटरनेट, वतृ्तपत्े) इत्यावद प्रसार माध्यमातनू, ग्लोबल 

मेल्टिाउन, ररसेिन ह्या ववषयाांवर खपू ऐकलां अन वाचलां आह.े पररणामी 

जगाच्या अर्थाव्यवस्र्थेवर होणाऱ् या दषु्पररणामावर ही वाचलां-ऐकलां आह.े 

ह्या सवा गोष्टींचा पररणाम अवभयाांवत्कीच्या ववद्याथ्यांवर व वििणावर वकती 

होणार आह?े झाला तर तो वकती काळ वटकणार आह,े ह्या मदु द्याांचा र्थोिा 

वस्तवुनष्ठ उहापोह होण आवश्यक आह.े त्यासाठी हा खटाटोप.  

 ग्लोबल मेल्टिाउन ह ेपाश्चात्य प्रगत (developed) राष्राांपासनू अन 

वविेषत:अमेररकेपासनू सरुू झालां. त्याच्या मळु कारणाांचा ऊहापोह करण 

हा एक वेगळा ववषय होईल. ह ेसरुू झालां त्याचा फटका त्या राष्राांमध्ये 

प्रामखु्याने बॅँवकां ग व फायनान्सस, ऑटोमोबाइल, इन्सरास्रक्चर, ररयल इस्टेट 

ह्या िेत्ाांवर झाला. तर प्रोसेस आवण मसन्सयफुस क्चररांग इांिस्री, सववास इांिस्री, 

इन्सफॉमेिन टेक्नॉलजी इत्यावद िेत्ाांवर काही अांिी झाला आह.े प्रगवतिील 

राष्रे, वविेषत:, भारत, चीन, जपान ह्याांच्यावर त्या प्रमाणात पररणाम 

झालेला नाही असां तज्ञाांच मत आह.े आता अमेररकेसारख्या एवढ या मोठ या 

विृाला हादरा बसल्याननांतर, त्याांच्या अर्था व्यवस्र्थचे्या दरूवर पसरलेल्या 

पाळामळुापािी असणाऱ् या छोट या मोठ या राष्राांवर, त्याचा काहीअांिी 

पररणाम होणारच. पण अगदी गाांगरून, गोंधळून पळापळ करण्यासारखां 
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आपल्याला काहीही झालेलां नाही. ह्याचा ववश्वास मनात बाळगनू, हाताि 

नां होता, ह्या पररवस्र्थतीतनू पढुचा मागा काढला पावहज.े  

  गेली 43 वषा, अवभयाांवत्की वििणािी व िेत्ािी मी वनगिीत 

आह.े औद्योवगक िेत्ातील अनेक चढउतार मी पवहल ेआहते. ररसेिन 

परुतांच जर बोलायचां झालां, तर माझ्या ह्या 43 वषाात मी, कमीतकमी चार 

ररसेिन्सस पवहल्या आहते. पण काय झालां? त्या आल्या अन आल्या तिा 

गेल्याही. ह ेएक नैसवगाक चक्र असल्या सारखां आह.े ( It’s a natural 

cycle ) कदावचत, सद्य वस्र्थवततल्या ररसेिन ची वतव्रता मागच्या पेिा 

र्थोिी जास्त असेल. पण म्हणनू घाबरून जाण्यासारखां काही नाही. मागच्या 

ररसेिन मधनू बाहरे पिून, प्रगत आवण प्रगवतिील राष्राांनी पढुचां पाऊल 

टाकलां. मानव व समाज जीवन अवधकावधक ससुह्य व समदृ् बनववण्याच्या 

सवा राष्राांच्या प्रयत्ननाांना यि वमळतच गेलां. मग ते औद्योवगक िेत् असो, 

आवर्थाक िेत् असो, कृवष िेत् असो, मेविकल सायन्ससेस असो, यि वमळतच 

गेलां. तसांच ह्या वेळीही होणार आह.े तज्ञाांच्या मते साधारणत: एकावषांनांतर 

सवा पवूा वस्र्थतीत येईल. आपण आपल्या दिेाचा ववचार केला तर तज्ञाांच्या 

मत ेआपली वस्र्थवत सदुृढ आह.े प्रगतीचा वेग र्थोिा हळू होण्याची श्यक्यता 

आह.े पण ववकासाच्या ह्या वेगाची घसरणवह आपण कमी करू िकतो. 

माग ेकाही वदवसाांपवूी पणु ेववद्यापीठाचे माननीय कुलगरुू, िॉ. नरेंद्र जाधव 

ह्याांनी मीविया मधनू व्यक्त केलां होतां की ‘ If the companies try to 
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reduce their profit of margin, we can reasonably control the 

fall in growth rate and still maintain it around 7%. िॉ. जाधव 

एक वनष्णात आर्थातज्ञ आहते॰ 

 आपल्या दिेातील मावहती व तांत्ज्ञान (IT) िेत्ातील आवण 

Electronics and Communication िते्ातील कां पन्सयाांना ह्या 

ररसेिनची झळ वनवश्चतच पोहचली आह.े पण आपल्या ह्या कां पन्सया इतक्या 

सदुृढ आहते की त्याांच्या पाळामळुाांना काही धक्का लागलेला नाही. वतव्र 

उन्सहाच्या तापानां आपल्या अांगणातील रोपट याांची पानां सदु्ा कोमेजनू 

जातात. पण सांध्याकाळी पाणी वदलां की टवटवीत होतात. मग पावसाळा 

आला की वहरवीगार. तसांच काहीतरी होणार आह.े पावसाळा हा येणारच 

आह.े फक्त ह्या उन्सहाळ्यात आपण र्थोिी तग धरली पावहज.े अन तेवढी 

िवक्त आपल्या औद्योवगक िेत्ाची आह.े आवण खरांच र्थोिाफार वकां वा 

र्थोिा जास्ती धक्का, समजा आपल्याला बसला असां समजलां, तर मग काय 

हातपाय गाळून बसायचचां काय? घरात एखाद्या पेिांटला वकां वा अपघात 

झालेल्या व्यवक्तला, वैद्यकीय इलाजची तातिीची गरज असत े ;त्यावेळी 

आपण सभोवतालचे लोक घाबरून, ताराांबळून गेलोतर त्या पेिांटची वस्र्थवत 

आणखी वबघिेल. अिावेळी आपण काय करतो? िाांत िोक्यानां, 

लवकरात लवकर, चाांगल्यात चाांगल्या िोक्टराांकिे, चाांगल्यात चाांगल्या 

दवाखान्सयात पेिांटला नेण्याची व्यवस्र्था करतो. गिबिून, हातपाय गाळून 
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कपाळाला हात लाऊन बसत नाही. तसांच ह्या ररसेिन मध्ये करायचां आह.े 

म्हणनू माझ्या तरुण ववद्याथ्यांनो,   म्हणनू माझ्या तरुण ववद्याथ्यांनो, 

घाबरून, गाांगरून जायचां काहीच कारण नाही. Do not pass weak 

signals to your head. We have not to lose our cool and 

confidence. we have to be strong enough to sustain such 

shocks and face such emergencies. र्थोिे महीने ह्या कवठण 

काळातनू तमु्हाला जावां लागेल. कां बर कसनू जास्त मेहनत करण्याची 

आपली तयारी ठेवली पावहज.े त्यासाठी तमु्हाला आपल्या अभ्यासाकिे 

जास्त लि द्यावां लागले॰ तमु्हाला केवळ वगाात आवण प्रयोगिाळेत 

केवन्सद्रत होऊन चालणार नाही. You will have to go much beyond 

your classrooms and laboratories. त्यासाठी चाांगली Reference 

books, Research articles, Developments in latest 

technologies वाचनू, अभ्यासनू त्याांच्या सतत सांपकाात तमु्हाला रहावां 

लागेल॰ इतर महाववद्यालयाांमध्ये होणारी चचाासत्, सेवमनासा, प्रोजेक्ट च्या 

स्पधाा ह्यात भाग घेऊन, आपल्या सभोवती काय चाललां आह ेह्याची 

आजतागायतची मावहती तमु्हाला ठेवावी लागेल॰ आिावादावरच आपण 

सवा जग ूिकतो. तो जेवढा प्रबळ, त्या साठी करावी लागणारी आपली 

मेहनत वजतकी जास्त, वततकी आपली यि वमळवण्याची वाटचाल सोपी-
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सकुर होत.े जर आलीच असेल तर, ही सवा मरगळ झटकून परत सिक्तपण े

उभां राहव ूया. काहीही वबघिणार नाही. “  

  िेवटचा काही भाग वगळता, हा होता माझा 10 मे 2009 चा माझा 

लेख. मला आवजूान एक गोष्ट साांगायची आह ेकी ह्या लेखात मी वतावल्या 

प्रमाणां, 2010 नांतर खरोखरच ही ररसेिन गेली, आवण जगभर आवण 

आपल्यादिेातही, आवर्थाक आवण आउद्योवगक िेत्ाांमध्ये सवा सवुस्र्थतीत 

आलां. एवढांच नव्ह ेतर प्रगवतची वाटचाल सरुू झाली. पण 2020 जानेवारी-

फेब्रवुारी पासनू करोंना ह्या महामारीनां जगभर पाय पसरल े अन माचा 

अखेरीपसनू वतनां उग्र रूप धारण केलां. जगभर सवा मानवी जीवन हादरून 

गेलां अन त्याचे मानवी आरोग्यहानी आवण जीववत हानी ह ेदषु्पररणाम झाले. 

एवढांच नव्ह े तर, आवर्थाक, औद्योवगक व्यापारी, वििण अिा अनेक 

िेत्ाांवर त्याचे दषु्पररणाम झालेत. परत ग्लोबल स्लो िाऊन अन ररसेिन 

सरुू झालां. आता ह्या वेळची कारण वेगळी, म्हणजे ही नैसवगाक आपवत्त 

आह.े ह ेमान्सय केलां, तरी, माझ्या वरील लेखात उल्लेखलले्या गोष्टी आताही 

लाग ूपितात.  

 वििण िेत्ावर, ह्या आपत्तीचा फार वाईट पररणाम झाला आह.े 

जवळ जवळ वदि वषाापासनू ववद्याथ्यांचां िाळा-कॉलेज मध्य ेजाण बांद 

झालां आह.े सध्या विकवण, परीिा घेण सवा ऑन लाइन सरुू आह.े ह्या 

ऑनलाइन विकवण्याच्या काही मयाादा आहते. प्रत्यि वििकानां वगाात 
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विकवण ह े वजतकां  प्रभावी आवण पररणामकारक असांत, वततकां  ते. 

ऑनलाइन होऊ िकत नाही. म्हणनू ववद्याथ्यांना सेल्फ स्टिीज वर जास्त 

भर द्यावा लागेल. ह्यासाठी चाांगली पसु्तकां  रेफर करायला पावहजे. हातािी 

असलेल्या माध्यमातनू सतत वििकाांिी सांपका  ठेवनू आपल्या 

िीवफकवल्टज सोिून, समजावनू घेतल्या पावहज.े ह्याच माध्यमातनू, 

आपल्या वमत्ाांिी सांपका  ठेवनू सह अभ्यास, चचाा करायला हव्यात. 

आमच्या अवभयाांवत्वक वििणात तर वनम्म वििण प्रात्यविकाांवर-

प्रयोगिाळेवर अवलांबनू आह.े त्याला फार मोठा झटका बसला आह.े 

अनेक महाववद्यालयां ही प्रात्यविकां  ही वसम्यलेुिन करून, ऑनलाइन घेत 

आह.े ती सवा ववद्याथ्यांनी मनलावनू पावहली पावहजेत, आवण पढेु ह्या 

आपत्तीतनू बाहरे पिून िाळा-महाववद्यालयां सरुू झाली की, जसा वेळ 

वमळेल तेव्हा ह्या प्रात्यविकाांपैकी जेवढी जमतील तेवढी ववद्यथ्यांनी करून 

पाहायची मनाची तयारी ठेवली पावहज.े त्याचा फायदा वनवश्चतच होईल. 

आपला आत्मववश्वास वाढेल. ह्या ववपरीत पररवस्र्थतीत आपलां मनोधैया 

खच ून दतेा, आपण जास्त मेहनत करण्याची गरज आह.े  

  सध्या माझे वमत् िॉ. अनांत मराठे, प्राचाया, HVPM College of 

Engineering and Technology, ह,े “ भारतीय आवर्थाक स्वातांशयाच्या 

पायाचे दगि “ ह ेलेख मावलका दवैनक वहांदसु्तान मध्ये वलवहत आहते॰ 2, 

6, व 16, 23 जनू असे चार लेख त्याांचे आतापयंत प्रकावित झाले आहते. 
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त्याांनी ह ेसवा लेख अिा उद्योगपतींवर वलहले आहते ज्याांच्या कतूात्वा बद्दल 

आवण ववपरीत पररवस्ततीत त्याांनी अभारलेल्या आउद्योवगक सामराज्या 

बद्दल, त्याांच्या योगदाना बद्दल लोकाांना फारसां माहीत नाही. टाटा, वबलाा 

वह मोठमोठी नावां सवा पररवचत आहते. पण वह नावां नाहीत.  

त्याांचा पवहलां लेख, वालचांद ग्रपु ऑफ इांिस्रीज च्या सेठ 

वालचांदाांबद्दल आह.े वब्रवटि कां पनी सरकारच्या काळात ऊस िेती पासनू 

सरुुवात करून, जहाज, हवाईजहाजा पयान्सत अनेक उद्योगाांची उभारणी 

त्याांनी सांघषापणूा ररतीन ेकेली. दसूरा लेख कस्तरुभाई लालभाई ह्याांच्यावर 

आह.े 17 वषााच्या वयापासनू रायपरू वमल्स मध्ये ते टाइम कीपर म्हणनू काम 

करू लागले. तेव्हा पासनू सरुू झालेला प्रवास, अरववन्सद वमल्स सारख्या 

अनेक आधवुनक वगरण्या उभारून ववदिेी कापिला खणखणीत स्वदिेी 

पयााय दणे्यापयंत गेला. स्वतांत् भारताच्या ववज्ञान, तांत्ज्ञान, वास्तवुवद्या 

इत्यादींच्या ववकाससाठी त्याांनी योगदान वदलां.  

त्याांचा वतसरा लेख लिमणराव वकलोस्कर आवण वकलोस्कर बांधूांनी 

उभारलेल्या आउद्योवगक सामराज्या बद्दल आह.े कोटाचे बटण, नाांगर, 

बैलगाि या अिा लहान लहान उत्पाद्ना पासनू सरुवात करून, वकलोस्कर 

ओइल्स, वकलोस्कर कवमन्सस, वकलोस्कर मिीन टूल्स ह्या मोठमोठ या 

कारखान्सयाांची त्याांनी स्र्थापना केली.  
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त्याांच्या 23 जनूच्या लेखात त्याांनी ओगले बांधूांववषयी वलहलां आह.े 

“ एक वनम्न मध्यम वगीय िाळा मास्तराांच्या आठ वजद्दी, उद्यमिील व 

मेहनती मलुाांनी वमळून ‘ओगले ग्लास वक्सा’ ह ेप्रचांि सामराज्य वनमााण 

केलां. वििण, प्रवििण, व अनभुव ह्या साठीची धिपि आवण उत्कटतचेी 

कास ह्या भरवश्यावर सांकटाांवर मात करायची ही यिोगार्था आह.े ” असे ह े

प्रेरणादायी लेख िॉ. मराठ याांनी वलहल ेआहते.  

 वर उल्लेखलेल्या सवांसाठी, त्यावेळी पररवस्र्थवत वबकट होती. 

परकीयाांचां राज्य, प्रत्येक गोष्टीत अिर्थळे, उिीर, आवर्थाक सहाय्य नाही, 

अिा अन्सांत अिचणीना धैयाानां तोंि दणेारऱ् या ह्या सवांचां कतूात्व, वजद्द, 

सद्यवस्र्थतीत ववद्याथ्यांना-तरुण वपढीला प्रेरणादायी ठरावां. ह े सवा 

अांवगकारुन, ताकदीनां उभे रहा.  

  “वफर दखेो कोई भी मांवजल कवठन नहीं, कुछ दरू नहीं।  

   गहरी लगन से लग न सके ऐसा कोई भी सरू नहीं.  
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डॉ. ज्योती बक्षी हयांचं  

संतक्षप्त श्रीिद्भागवत 

  

 

मागच्या अिततेृयेला िॉ. ज्योती बिी हयाांचां “सांविप्त श्रीमद्भागवत 

“ ह ेसुांदर पसु्तक प्रकावित झालां. दोन वदवसाांपवूीच मी ह ेपसु्तक वाचनू 

सांपवलां. आजच्या ज्या सांदभाात लेवखकेनां ह ेपसु्तक वलहलां आह,े ते पाहता, 

ह्या पसु्तकां  ववषयी वलहून त्याचा अल्प पररचय करून द्यावा असां मला 

वाटलां. पण ह्या सांविप्त भागवताचा पररचय करून दणे्यापवूी, िॉ. ज्योती 

आवण माझा पररचय कसा, ह ेर्थोिक्यात वलहतो. त्यात िॉ. ज्योतीचा ही 

अल्प पररचय होईल. िॉ. ज्योती आवण मी, आम्ही दोघां वतन वषा, 

बलुिाण्याच्या एिेि हायस्कूल मध्ये वगावमत् होतो. 1960-61 ला आम्ही 

दहावीत होतो. खरां म्हणजे, आम्ही दोघां, एकमेकाचे प्रवतस्पधी होतो. वगाात 

पवहल-ेदसुरे असायचो. कवध ज्योती पवहली, तर कवध मी पवहला. 

दहावीच्या 1961 सालच्या ववदभा बोिााच्या, ( आताचां नागपरू+अमरावती 

बोिा ) एस. एस. सी. परीिेत एिेि हायस्कूल चे वतन ववद्यार्थी मेरीट मध्य े

होत.े ज्योती, मी, आवण माझा वमत् सभुाष दांिे. वतर्थ ेमात् ज्योतीनां, बाजी 

मारली. माझ्यापेिा वतला एक माका  जास्त वमळाला अन ती मेरीट मध्ये 
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आठव्या तर मी नवव्या नांबर वर होतो. सभुाष, 19वा होता. एवढांचां नाही 

तर, ज्योती मलुींमधनू पवहली होती. पढेु वतनां नागपरू मेविकल कॉलेज मधनू 

M. B. B. S. , व मुांबईहून D, G, O. केलां आवण मी िासकीय 

अवभयाांवत्की महाववद्यालय, औरांगाबाद येर्थनू B. E. Mech. व पढेु, I. I. 

T. Bombay मधनू, M. Tech. , Ph. D. केलां.  

  िॉ. ज्योती हयाांचां नांतर, िॉ. अिोक बिी ह्याांच्यािी लग्न झालां. 

िॉ. अिोक बिी म्हणजे, अमरावतीच्या प्रवसद् नाट यकमी, नाट यपरीिक, 

वदग्दिाक मांगलाताई बिी ह्याांचे वदर॰ मांगलाताई ांचा मलुगा महिे हा माझा 

ववद्यार्थी आह ेअन 1990 पासनू तो अजनूही माझ्या सांपकाात आह.े िॉ, 

बिीद्वयानी नांतर अकोल्याला बिी हॉवस्पटल म्हणनू स्वत:चां हॉवस्पटल सरुु 

केलां. गेली अनेक वषा ते, त्या यिस्वी ररत्या चालवत आहते. त्या एक 

प्रख्यात व प्रवर्थतयि िीरोगतज्ञ आहते. त्याांना लेखन-वाचनाची आवि 

आह.े त्याांनी वलहलेल ेकाही लेख व कववता वतामान पत्ातनू प्रकावित ही 

झाल्या आहते.  

  करोंना महामारीच्या ह्या काळात त्याांनी, त्याांच्या घरी असलेले, 

भागवताचे १६ खांि वाचले. त्याांच्या पसु्तकाच्या उपोद्घातात त्याांनी वलहलां 

आह े१९९२ साली त्याांच्याकिे आणलेले ह ेखांि त्याांनी गेली ३० वषा 

उघिूनही पावहल े नव्हते. त्याांनी उपोद्घातातच वलहलां आह े “ मी काही 

कीतानकार, प्रवचनकार नाही. मला आध्यात्माच ेज्ञान नाही. मी कोणतीही 
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व्रतवैकल्य ेवा पजूापाठ करत नाही, पण जे करतात त्याांच्या ववषयी मला 

आदर आह॰े मी ईश्वराला मानते॰ “ परमेश्वरान ेवदलेल्या प्रेरणेप्रमाणे त्याांनी 

ह ेसोळा खांि ह्या करोंनाच्या काळात वाचले. हा ग्रांर्थ सवाश्रेष्ठ आह ेआवण 

तो गोष्टीरूपानां सवा सामान्सय आबालवदृ्ाना साांगावा असां त्याांना वाटलां, 

आवण ह ेसांविप्त भागवत वलहायचां त्याांनी ठरवलां. ते वलहून त्याांनी मागच्या 

अक्ष्तवृतयेला म्हणजे 14 मे 2021ला प्रकावित केलां. पसु्तकाच्या 

मखुपषृ्ठाच्या फोटो सह त्याांचा जेव्हा मला मेसेज आला, तेव्हा मी त्याांच्या 

किून पसु्तकाची एक प्रत मागवनू घेतली.  

 मला ते वाचायची उत्सकुता होती. लहानपणी, सातव्या वगाापयंत 

मी खेि यात असताांना मी वतनदा तरी भागवत कर्था ऐकली असेल. जालन्सया 

जवळ गोंदी म्हणनू एक गाव आह.े वतर्थले एक प्रख्यात भागवत कर्थाकार 

होत.े ते पणूा सात वदवस ही भागवत कर्था इतक्या प्रभावीपणे आवण नाट यमय 

रीतीन ेवाचायचे, साांगायचे की त्यातला प्रत्येक प्रसांग िोळ्यासमोर उभा 

राहायचा. आमच्या गावात दर दोन-वतन वषााआि, त्याांचा हा भागवत 

सप्ताह असायचा. रोज सकाळी नऊ ते सांध्याकाळी सहा पयान्सत ते वाचत. मी 

बरेच वेळा दोन-वतन तास िाळा बिुवनू ते ऐकायला जायचो. िॉ. ज्योतींचां 

ह ेसांविप्त भागवत वाचनू परत ते सवा िोळ्या समोर उभां रावहलां. त्याांनी नसुतां 

वाचनूच नव्ह ेतर अभ्यासनू ह ेपसु्तक वलहलां आह.े अगदी सोप्या, सरळ 

पण समदृ् भाषेत, गोष्टी साांवगतल्या सारखां त्याांनी वलहलां आह.े  
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 महवषा व्यासाांनी वलहलेली ही भागवत कर्था व्यास पतु् िकु्राचायांनी 

हवस्तनापरूचा राजा पररवित ह्याला साांवगतली. पररवित राजा कोण होता 

इर्थनू सरुवात करून पररवित राजाच्या मतृ्य ू पयंत सवा भागवत त्याांनी 

सांविप्तात वलहलां आह.े पण ह ेकरताांना, त्यातलां काहीही गाळलां नाही. ही 

सका स करायला फार मेहनत करावी लागते. कुठेही लाांबण न लावता त्याांनी 

आपला उद्दिे साधला आह.े ते वाचताांना कां टाळवाण न होता, ते गोिीनां 

वाचलां जावां ह्याची काळजी घेण्यात आली आह.े केवळ दिावताराांबद्दलच 

न वलहता, िाळकरी मलुाांना अन सवा सामान्सयाांना, आवितील अिा सवा 

गोष्टी त्याांनी वलहल्या आहते. उदाहरणार्था : उत्तानपद राजा, ध्रवु चररत्, भरत 

राजा, जि भरत, आजमेळ पापी, भक्त प्रल्हाद, गजेंद्रमोि 

समदु्र मांर्थन, बळीराजा. राजा भगीरर्थ, दषु्यांत-िकुां तला, जरासांध वां 

कलयावनचा नाि, अिा काांनावरून गेलेल्या पण पणुापणे माहीत 

नसलेल्या, भाववतल-आवितील अिा खपू गोष्टी ह्यात वलहल्या आहते. 

आजच्या वपढीलाही ते मावहत व्हावां, आविावां, त्याांच्यावर चाांगले सांस्कार 

व्हावेत ह्या आपल्या उद्दिेाला लेवखकेनां न्सयाय वदला आह.े ह्यात, ज्ञानयोग, 

भवक्तयोग, कमायोग ह,े आवण भागवताचां सवा सारही आलां आहचे.  

 A-4 साइज च्या जवळजवळ 150 पानाचां ह ेपसु्तक वाचनीय आह.े 

वाचकाांना ते आविेल. िॉ. ज्योती बिी हयाांचां मी मनापासनू अवभनांदन 

करतो. वाचकाांच्यासाठी खावलल मावहती दतेो.  
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 ‘सांविप्त श्रीमद्भागवत’ 

 लेवखका: िॉ, ज्योती बिी 

 प्रकािक: िॉ. वनवखल बिी  

 बिी हॉवस्पटल, अमानखा प्लॉट. अकोला 444001 

 मोबाइल – 9881499529 

 वकां मत: रु. ३००/- 
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द्वारका राठी: एका पुजनीय व्यतिित्वाचा अंत 

 

 

परवा सकाळी सहा वाजताच माझा भाचा कमल, ह्याचा 

अमरावतीहून फोन आला. ‘मामाजी सबुह सव्वा पाच बज ेबाईका दहेाांत 

होगया. ‘बाई म्हणजे द्वारकाबाई. माझी मोठी बवहण. आम्ही सवा भाऊ अन 

माझ ेसवा भाचे वतला बाई म्हणायचे. वारली त्यावेळी ती 85 वषााची होती. 

गेल्या 85 वषाात, कोणत्याही कारणासाठी बाईला, एकही वदवस कोणत्याही 

दवाखान्सयात असिवमट करावां लागलां नाही. साधारणत: एक मवहन्सयापवूी 

मला माझा मोठा भाचा िॉ. नवल ह्याचा फोन आला. म्हणाला, ‘ बाईला 

दोन-वतन वदवसांपासनू बरां नाही. काल िॉक्टराांना दाखवलां. ई सीजी काढला. 

बाईला माइल्ि हाटा अटसक येऊन गेला. त्याांनी गोळ्या वगैरे वदल्या आहते. 

आवण आराम करायला साांवगतलां आह.े सहा वषाापवूी मी अमरावती सोिून 

पणु्याला राहायला आलो. तेव्हापासनू परवा पयंत दर आठवि याला मी 

बाईला फोन करायचो. र्थोिां ईकिचां-वतकिचां बोलणां झालां की ववचरायचो 

तब्येत किी आह?े ती खणखणीत आवाजात म्हणायची ‘ अरे मला काय 

झालांय? तचू साांग त ूकसा आहसे ते? ‘त्या वदविी, नवलचा फोन ठेवल्या 

बरोबर मी वतला फोन केला. म्हटलां ‘ नवल म्हणाला, दोन-वतन 
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वदवसाांपासनू तलुा बरां नाही. िॉक्टराांनी वदलेल्या गोळ्या बरोबर घ.े अन 

आराम कर. तलुा वकचन मध्ये जाऊन काही केल्याविवाय चैन पितनाही. 

सारखां भारतीच्या ( बाईची धाकटी सनु ) माग ेजाऊन उभी असते त.ू मला 

माहीत आह,े म्हणनू म्हणतो. ‘म्हणाली, ‘अरे मी हल्ली काही करत नाही 

बाबा. अन आता आरामच चाल ूआह.े  

त्यानांतर सात-आठ वदवसाांनी नवलनां वववियो कॉल केला. मी 

वतच्यािी बोललो. त्यावदविी वाटलां, एकदा बाईला भेटून यावां. पढुच्या 

ववकएांिला, मी आवण माझा मलुगा एकवदवसासाठी अमरावतीला आलो. 

वतच्याकिे पोहचलो. दारातनूच पावहलां तर ही वकचन मध्ये उभीच. मी हसत 

हसत ओरिलो ‘ त ूआलीच वकचन मध्ये? भारती काय आम्हाला उपािी 

ठेवणार आह ेका? ’ म्हणाली, मी काहीच करत नाही आह.े जेवण वगैरे 

झाल्यानांतर मी म्हणालो, श्रावण सरुू झालाच आह ेआपला. (राजस्र्थानी 

लोकाांचा श्रावण 15 वदवस आधी सरुू होतो). त ूमला अन परागला राखी 

बाांधनू द.े सांध्याकाळी आम्ही परत वनघालो. अगदी आनांदी होती. प्रसन्सन. 

वरचा फोटो त्याच वेळचा. बारा वदवसाांपवूीचा. परवा कमलचा फोन ठेवला 

अन बालपणापासनूचा, बाई बरोबर घालवलेला सवा काळ िोळ्यासमोरून 

सरकत गेला.  

  आमचा जन्सम बलुिाणा वजल्ह्यातल्या एका खिे यात झाला. आम्ही 

चार भाऊ अन वतन बवहणी. दोन भाऊ अन दोन बवहणी माझ्यापेिा मोठ या. 
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सवाात मोठे भाऊ अन बवहण वारले. अन ददुवैान माझे दसुरे मोठे भाऊ िॉ. 

एस. एन. जाज,ू सेवावनवतृ प्राचाया, ववदभा महा ववद्यालय, अमरावती, ह ेही 

सािेचार वषाापवूी, नागपरूला जाताांना त्याांच्या कारला झालेल्या 

अपघातामळेु, नागपरूच्या हॉवस्पटल मध्ये वारले. आमच्या दोन्सहीही 

बवहणींनी लहानपणी आमचां खपू केलां. माझ्या आवण भाऊ च्या यिस्वी 

जीवनाला आकार दणे्यात बाईचा खपू मोठा वाटा आह.े ती खपु हुिार 

होती. वतला विकायची खपू इच्छा होती. पण त्याकाळात खेि यात मलुींना 

िाळेत पाठवत नसत. त्यामळेु माझ्या बवहणींना विकता आलां नाही. 

तिातही द्वारकाबाई सांध्याकाळच्या प्रौढ वििण वगाात जाऊन वलहायला-

वाचायला विकली. आम्हाला, खास करून भाऊला वलहून वाचनू 

दाखवायची, चकू की बरोबर ववचारायची. मी बलुिाण्याला हायस्कूल मध्ये 

विकत असताांना, दर मवहन्सयाला वतनां स्वत: वलहलेलां पत् मला यायचां. 

पढेुपढेु तर ती पोर्थी वगैरे वाचायला लागली. वतची ती धिपि आम्ही पाहत 

राहायचो. प्रामावणक पणे साांगतो, विकली असती तर आम्हा दोघा 

भावाांसारखी Ph. D. झाली असती. खरां म्हणजे, ती Ph. D. होतीच. कारण 

जीवनाची जी वफलोसोफी वतला कळली, आवण वतनां अनसुरली, ते करण, 

आमच्या सारख्या विकल्या सवरलेल्याांनाही जमलां नसतां. घरचीही खपू 

कामां बवहणींना करावी लागायची. गावातल्या ववहरीवरून, िोक्यावर हाांिे 

भरून 
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  मला आठवतां, मी पवहल्या वगाात असताांनाच बाईचां, वतच्या 

सोळाव्या वषीच लग्न झालां॰ (हल्लीच्या आपल्या नववी-दहावीत 

असलेल्या मलुीचां लग्न व्हावां तसां. ) तेही खेि यात. आमचे वजजाजी, पाच 

भाऊ, चार बवहणींमध्ये सवाात मोठे. त्यामळेु मोठा म्हणनू, त्याांच्या अांगावर 

आलेल्या सवा जबाबदाऱ् याांची, बाई खऱ् या अर्थाानां अधांगींनी झाली. आवण 

ह े व्रत वतनां आयषु्याच्या िेवट पयान्सत अत्यांत यिस्वी पणे वनभवलां. 

वजजाजींचे सवा भाऊ मेहनत करून स्वताच्या पायावर उभे रावहल.े त्यापैवक 

दोन तर िॉक्टर झाले. ( ब्रम््परुीचे पवसद् िॉक्टर बजरांग राठी, ह ेबाईच ेवदऱ. 

िॉ. गणेि बबू ह्याांचे ते वमत्. ) ह्या सवांना उभां करण्यात वजजाजींचा फार 

मोठा वाटा आह.े आवण त्याांना बाईन ेयर्थार्था सार्थ वदली. सवा कुटुांब एकत् 

जोिून ठेवलां. आजही ह्या सवा कुटुांबात एकी आह ेआवण बाईचे सवा वदऱ, 

जावा, नणदा बाईचा खपू आदर करतात. ह ेसवा कुटुांब वेळप्रसांगी एकत् 

येतां॰एकत् वमळून काम करतां. बाईच्या समवपात जीवनाची ही साि आह.े  

  वजजाजी दरवषी 3-4 मवहने कापसू खरेदी साठी गुांटूर ला वकां वा 

आणखी कोणत्या गावी असायच.े तेव्हा आपल्या चारही मलुामलुींना 

साांभाळण्याचां, विकवण्याचां, घरचां सगळां बाई एकटी साांभाळायची.  

वजजाजी-बाबलूलजी राठी, ह े अमरावतीच्या व्यापारी वगाात 

सवांच्या ओळखीचे. ते लग्न-कायााच्या रसोई (स्वयांपाक ) मध्ये खपू 

तरबेज(एक्स्पटा), जाणकार होत.े समाजाच्या अनेक लग्न प्रसांगी लोक, 
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रसोईची सवा जबाबदारी वजजाजींच्या अांगावर टाकून वनधाास्त राहत. त्याांना 

अमकु वमठाई, अमकु भाजी, अिी म्हणजे अिीच हवी असायची. तिा 

सचुना ते स्वयांपाकी महाराजाांना द्यायचे. मला आठवतां, माझ्या मलुीच्या 

लग्नात त्याांनी महाराजला आमच्या घरी बोलावनू सवा मेन ूबद्दल बारकाईनां 

समजावनू साांवगतलां. वमक्स भाजीत कटिानां कुठल्या भाज्या टाकायच्या 

आवण कुठल्या अवजबात टाकायच्या नाही ह े सदु्ा त्याांनी महाराजला 

समजावनू साांवगतलां. ह ेसवा मी एवढ यासाठी वलहलां की अिा एक्स्पटा 

माणसाचां रोजचां जेवण बाई बनवायची. ती स्वयांपाक खपू छान करायची. 

नववन नववन पदार्था करून पहायची वतला खपू हौस होती. तरीही वजजाची 

वतची वफरकी घ्यायचे, वतला वचिवायचे. मला आठवतां, माझ्या बायकोच्या 

हातची मसाल्याच्या वाांग्याांची, भाजी वजजाजींना खपू आविायची. ते नेहमी 

बाईला वचिवायचे, “ मसालेके भरवा बैगनां, तेरेको, लताजी जैस ेबनतेही 

नही आते. “ खरां म्हणजे बऱ् याचिा गोष्टी माझी बायको बाई किून विकली.  

 वजजाजी वारण्यापवूी, दोन-वतन वषा अांर्थरूण धरुन होत.े आयषु्यभर 

इतकां  वफरणारा, चालणारा िायनावमक माणसू, िेववट िेववट गढुघ्याच्या 

दखुण्यानां इतका त्स्त झाला की, त्याांना घरातल्या घरात चालण ही कठीण 

झालां. अिा वस्र्थतीत बाईनां आवण माझे भाचे नवल-कमलनां त्याांची जी सेवा 

केली, ती आम्ही िोळ्यानां पावहली. ज्या समपाणानां बाईनां आपलां कुटुांब 

साांभाळलां, तो एक आदिा ठरावा. आवण ह ेसवा करत असताांना वतचा चेहरा 
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सदवै हसरा असायचा. असां, समवपात, धैयािील जीवन जगणारी, माझ्या 

जीवनाला आकार व आधार दणेारी, माझी ही बवहण, माझ्या जीवनात एक 

मोठी पोकळी सोिून गेली. वतच्या, आदरणीय आत्म्याला मी माझी, अन 

माझ्या सवा कुटुांवबयाांची श्रद्ाांजली वाहतो. परमेश्वर वतच्या आत्म्याला िाांती 

दवेो.  

चाॅँद रात की वनरव िाांवत, वझल का वनश्चल-अववचल जल,  

 यर्था समय गांभीर-धीर, और, जल प्रपातसा हसना वनमाल। 

वटविृ की वितल छाया, पर्थ प्रकािकी दीप स्तम्भ तमु,  

अवमट, अमर ह ैयाद ेसारी, दरू दरू फैला पररमल तमु । 
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लाच : एक ताजा अनुभव 

   

माझ्या 78 वषााच्या आयषु्यात मला माझ्या कोणत्याही कामासाठी, 

कधी लाच द्यावी लागली नाही. नाही म्हणायला, खपु वषाापवूी एकदा 

बिनेऱ् याहून मुांबईला जाताांना स्लीपर कोचमधे माझां ररजवेिन नव्हतां. 

गािीत टी. टी ला ववनांवत केली. तो म्हणाला, बसा. येतो र्थोि या वेळात. तो 

आला. मला नाव ववचारलां. बर्था दऊेन पाववत फािली. सोळा रुपयाची. मी 

त्याला 20 ची नोट वदली. तो म्हणाला फक्त 4 रुपय ेवर? अहो, िॉक्टर 

साहबे, चार रुपयात तर एक इांजेक्िनही होणार नाही. मी म्हटलां ’ मी 

इांजेक्िांनचा िॉक्टर नाही. मी Ph. D. आह.े प्रोफेसर आह.े ‘ तो वनघनू गेला. 

तेवढ ेचार रुपय ेवदल्याचां आठवतां.  

  मागच्या आठवि यात माझी मोठी बवहण वारल्याचा अमरावतीहून 

सकाळी पाचलाच फोन आला. सांध्याकाळी पाच पयान्सत अमरावतीला 

पोहचायचां होतां. सकाळी सहाला मी, माझी मलुगी, अन माझा मलुगा, 

कारनां वनघालो. दोघही गािी चाांगली चालवतात, आवण सकाळी सकाळी 

रसवफक जास्त नसतो. त्यामळेु पाच पयान्सत पोहचनू जाऊ असां मलुगा 

म्हणाला. साधारणत: सािे अकरा वाजता आम्ही जालना क्रॉस करून 

वसन्सद खेि राजा मागााला लागलो. वीस-पांचवीस वमवनटाांनांतर त्यामागाावर 
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िाव्याबाजलूा दोन पोवलस उभे होत.े त्याांनी आम्हाला हात वर करून, विटी 

वाजवनू र्थाांबण्याचा इिारा केला. माझ्या मलुानां गािी र्थाांबववली. पण स्पीि 

मध्ये होती म्हणनू र्थोिी पढेु जाऊन र्थाांबली. ते दोन्सही पोवलस चालत 

आमच्याकिे येऊ लागले. मलुगा म्हणाला ‘ िायद मेरा मास्क नही लागया 

हूआ र्था, इसवलय े रोका होगा. ‘ त्यानां गािीतनू उतरण्यापवूीच मास्क 

लावला अन आम्ही दोघाांनीही लावला. खरां म्हणजे आम्ही गाव-िहरातनू 

मास्क लाऊनच गािी काढली. फक्त गावां-िहराबाहरे आम्ही मास्क खाली 

करून घ्यायचो. पोवलस जवळ आले. साधारणत: पन्सनािीच्या वयाचे 

असावेत. ते मास्क बद्दल काहीच बोलल ेनाही. मलुाला म्हणाले लायसन्सस 

दाखवा. त्यानां दाखवलां. नांतर म्हणाले इन्सिरुन्सस दाखवा. मलुानां मोबाइल 

मधनू तोही दाखवायला. मग म्हणाले ‘ PUC दाखवा. मलुगा म्हणाला, 

PUC जनुां आह.े नववन काढलां नाही, कारण सध्या वका  रॉम होम, सरुू 

असल्यानां 15-15 वदवस गािी बाहरे काढत नाही, म्हणनू ररन्सय ूकरायची 

आठवणही रावहली नाही. पोवलस म्हणाले सवा असांच साांगतात. मी त्याांना 

म्हणालो, ‘मलुगा खरां तेच साांगतोय. आम्ही खोटां साांवगतलां नाही. ’ माझी 

मोठी बवहण अमरावतीला वारली. सकाळीच फोन आला. अन घाईत 

वनघावां लागलां. ‘ मी माझां कािा त्याांना दाखवलां. त्यावर, वलहलेल होतां, 

Former Principal, Govt. College of Engineering, 

Aurangabad. मग ते र्थोिां नरमाईनां म्हणाले, ‘मग आता कसां करायचां 
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साहबे? ’ मी म्हणालो तमु्हीच साांगा. ते म्हणाले काय योग्य वाटेल ते दऊेन 

टाका. मी म्हणालो मी कधीही असां काही केलां नाही. तेवढ यात त्याांच्या 

पैकी एकानां माझ्या मलुाच्या कानात काही साांवगतलां. माझ्या मलुानां मला 

दोन बोटां ऊां च करून दाखवली. मग मी म्हणालो, उिीर होतोय आपल्याला, 

दऊेन टाक दोनि ेरुपय.े माझा मलुगा म्हणाला ‘ दोन हजार मागताहते ते. ‘ 

मी जोरानां ओरिलो ‘ No. Don’t give. ‘ दसुरा पोवलस म्हणाला, ‘ 

तमु्हाला वाटेल ते द्या साहबे ‘ माझ्या मलुानां, मी काही म्हणण्यापवूी पाचि े

रुपयाांची नोट त्याच्या हातात वदली अन गािी सरुू केली. मी रागानां मागे 

वळून पवहलां, तर त्या पोवलसाांनी आणखी दोन कार र्थाांबववल्या होत्या. परत 

तोच खेळ होणार होता.  

  त्याांना आम्ही मास्क लावला आह ेकी नाही, आमची कार खरांच 

काही प्रदषूण करत ेआह ेकी नाही, ह्याच्यािी काहीही कताव्य नव्हतां. त्याांना 

फक्त पैसे हवे होत.े खरां म्हणजे मी औरांगाबादला प्राचाया असताांना पोवलस 

कवमिनर ववष्णदूवे िमाा, िेप्यटुी कवमिनर गोणारकर, कवमिनर सधुाकर 

सरुिकर साहबे ह्याांच्यािी माझा चाांगला पररचय होता, सरुिकर साहबे अन 

मी, तर दोन प्रसांगी काही समारांभात प्रमखु पाहूण ेम्हणनू एकाच रांगमांचावर 

होतो. पढेु सेवावनवतृ्त झाल्यावर मी जेव्हा पाच वषा नागपरूला जी. एच. 

रायसोनी इांजीनीररांग कॉलेजचा प्राचाया असताांना, पोवलस कवमिनर 

उमराणीकर साहबे, अवमतवसांग साहबे (अमरावतीचे माजी पोवलस 
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कवमिनर ), ह्याांच्यािीही माझा चाांगला पररचय होता. माझे चार ववद्यार्थी 

कवमिनर अन पाच कलेक्टर झाल.े त्यापैवक वतन चार अजनूही माझ्या 

सांपकाात आहतेां. माननीय खासदार व माजी राज्य मांत्ी सांजय धोत् ेहहेी माझे 

ववद्यार्थी आहते अन अजनूही माझी आठवण ठेऊन आहते. ह ेएवढ यासाठी 

वलहलय की मी आयषु्यात कधीही कोणालाही एक रूपया ही लाच वदली 

वकां वा घेतली नाही. माझ्या पन्सनास वषााच्या वििकी पेिात मी एकही 

रूपयाची विकवणी (Tution) घेतली नाही. मला ह्या गोष्टीची अत्यांत चीि 

आह.े परवाही, मी माझ्या वरील पररवचत अवधकाऱ् याांपैकी कोणािी तरी 

सांपका  साधनू, त्याांना वस्तवुस्र्थती साांगनू, त्या पोवलसाांची तक्रार करू िकलो 

असतो. पण, प्रसांगचां असा होता की आम्हाला वेळ नव्हता. बवहणीच 

िेवटचां दिान तरी वमळायला हवां होतां. पोवलसाांनी आम्हाला सहज तास 

दोन तास अिवलां असतां. बरेचजण प्रसांगाच्या कोंिीत असेचां सापितात, 

अन मग ह्या लाचखाउांचां फावतां. खरां म्हणजे अवनयवमतता ( irregularity 

) वकवा चकू फार मोठी वकां वा महत्वाची नसत.े तरीही लाच द्यावी लागते.  

 आता ह्या PUC नसण्याच्या अवनयवमततेबाबत सववस्तर वलहतो. 

आवण तोच खरा माझ्या ह्या लेखामागचा उद्दिे आह.े ह े PUC अत्यांत 

बोगस व वाहन धारकाांना लटुण्याचा प्रकार आह.े मी, वाहनाांमळेु होणारे 

प्रदषूण ( Vehicular Exhaust Emissions and Air Pollution ) ह्या 

ववषयातला मानलेला तज्ञ आह.े आय. आय. टी. मुांबईत, माझ्या एम. टेक. 
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आवण पीएच. िी. च्या ररसचा चा ववषयच हा होता. मी पाच वषा ह्या 

ववषयावर प्रयोग करून, ररसचा करून, एम. टेक. , पीएच. िी. झालो आह.े 

राष्रीय व अांतरराष्रीय स्तरावर माझे ह्या ववषयावर 35 ररसचा पेपसा 

प्रकावित झालेल ेआहते. 1991-92 च्या दरम्यान, जेव्हा ह ेपी. य.ू सी. चां 

वनघालां तेव्हा मी िासकीय अवभयाांवत्की महाववद्यालय अमरावती येर्थे 

मेकस वनकल विपाटामेंट चा ववभाग प्रमखु होतो. मला आठवतां, अमरावती 

RTO मध्ये PUC Issue करण्यासाठी आवण वाहनाांच्या एकझॉस्ट मवधल, 

हायड्रोंकाबान (HC) आवण काबान मोनोऑक्साइि (CO), व विझेल स्मोक 

मोजण्यासाठी जी उपकरण आणली होती, ती किी ऑपरेट करावी ह े

आरटीओ ला मावहत नव्हतां. त्यावेळचे अमरावतीच े मखु्य RTO श्री 

भोसल ेसाहबे ह्याांनी त्याांचे एक इांस्पके्टर, राांजणकऱ (की राजणेकर )ह्याांना 

माझ्याकिे पाठववलां आवण ववनांती केली की ‘ िॉ. जाजसूाहबे, आपण ह्या 

ववषयावतल तज्ञ आहात असां आम्हाला कळलां आह.े तेव्हा, ही उपकरणां 

किी वापराववत ह ेकृपया आमच्या अवधकाऱ् याांना समजाऊन साांगा. ’मग 

मी सलग वतन वदवस, आरटीओ मध्ये जाऊन त्याांना सवा सववस्तर 

समजाऊन साांवगतलां. त्याांनी आणलेली, पण त्याांच्यापेिा चाांगली उपकरण 

(मिीनस) माझ्या ववभागात होत्या. आरटीओ ने रीतसर आमच्या 

प्राचायांना ववनांती केली अन आम्ही माझ्या ववभागात वप. य.ु सी. सेंटर सरुू 

केलां. मग त्याांनी सवा वाहन धारकाांना ह ेसवटावफकेट अवनवाया केलां. वाहन 
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धारक मग आमच्या कॉलेजमध्य ेयेऊन, चाचणी िलु्क भरून आमच्या 

किून, ते सवटावफकेट घेऊन जाऊ लागले. आम्ही टू व्हीलर साठी पन्सनास 

रुपय ेआवण फोर व्हीलर साठी अांिी रुपये िलु्क घ्यायचो. मी आमच्या 

प्रयोगिाळा सहाय्यकाांना टेस्ट किी करायची ह ेसवा सामजाऊन ठेवलां 

होतां. त्याप्रमाणे रीतसर, उपकरणाचा पाइप वाहनाच्या सायलेंसर मध्ये 

घालनू, Free Acceleration Test, करून, जे HC, CO चां असक्चअुल 

रीविांग असेल ते प्रमाणपत्ात वलहायचो. र्थोि याच वदवसात आर. टी. ओ. 

ने काही खाजगी PUC सेंटरना ही परवानगी वदली. त्यापैवक बऱ् याच मिीन्सस 

हलक्या प्रवतच्या होत्या. त्याांचे रीविांग काही रेलायेबल नसायचे. विवाय ह्या 

उपकरणाना सहा मवहन्सयातनू एकदा ररक्यलीब्रेट करावां लागतां. तेही कोणी 

करत नसे. माझ्या मावहती प्रमाणे काही-काही सेंटसा तर चाचणी न करताच, 

वफज घेऊन प्रमाणपत् द्यायचे. एक वदवस काही आटोररिा आमच्या किे 

टेवस्टांग करण्यासाठी आल्या, तेव्हा मी अचानक प्रयोगिाळेत गेलो. पाहतो 

तर आमचेही लोकही टेस्ट न करता प्रमाणपत् फाित होत.े मी त्याांना खपू 

दाटलां व मी अिा प्रमाणपत्ावर सही करणार नाही असां म्हणालो. आमच े

लोक म्हणाल ेसर, गावातल ेसेंटर असेच दतेात, म्हणनू आता आपल्याकिे 

वाहनां टेवस्टांगला येत नाहीत आवण आपलां उत्पन्सन बिुतां. मी म्हणालो बिूु 

ध्या. पण मला ह ेचालणार नाही. त्यावेळी मला हा सवा प्रकार कळला. 

पररणामी, काही वदवसातच, आमच्या कॉलेज मध्य ेवाहनां, पी. य.ू सी. साठी 
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टेवस्टांग ला येण बांद झालां. वरील सवा गोष्टी लिात घेता, ह ेसवटावफकेट वकती 

बोगस आह े ह ेलिात येईल. गेल्या काही वषाापासनू, पी य ूसी करून 

घेताांनाचा वाहनाचा फोटो सवटावफकेट वर असण अवनवाया केलां. ठीक आह.े 

पण HC, CO. Diesel Smoke, ह्याांच्या एक्झास्ट मधल्या खऱ् या रीविांगच 

काय? ज्या हलक्याप्रवतच्या आवण जनुाट उपकरणानी मेजरमेंट घेतलां त्याचां 

काय? ह ेरीविांग ववश्वासवनय ( Reliable ) नाहीत ह्याचां काय? मळुात PUC 

म्हणजे, Pollution Under Control ह्याचां ते सवटावफकेटआह.े पण 

सरकारला ते खरांच अन्सिर कां रोल आह ेकी नाही, ह्यात काही इांरेस्ट नाही. 

फक्त पीयसूी सवटावफकेट दाखवा, मग तमुचां वाहन वकतीही प्रदषूण करत 

असलां तरीही चालेल. म्हणजे ह्या सवा सका सीचा मळु उद्दिे—Pollution 

Control मध्य ेठेवणे, हा साध्य होतो का? गेली 27 वषं पीयसूी चा हा प्रपांच 

सरुू आह.े मी महाराष्रातल्या सवा RTO, व PUC Center, ना खलुा प्रश् 

ववचारतो की, अमकु एक वाहनाची HC, CO, Smoke Level is 

beyond permissible level, आवण म्हणनू त्या वाहन धारकान ेत्याच े

वाहन दरुुस्त करून ही लेव्हांल कमी करून, (After bringing it below 

the established permissible standards of emissions of these 

pollutants ) प्रमाणाच्या आत आणल्याचां सवटावफकेट परत आणनू 

दाखवावां, हयाची एक तरी नोंद त्याांच्या जवळ आह ेकाय? ज्याांच्याकिे 

असेल, त्याांचा मी जाहीर सत्कार करीन. तात्पया काय, की, महाराष्रातल्या 
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सवा वाहनाचां गेली 27 वषा, Pollution Under Control आह.े कारण, 

सवांपािी पीयसूी सवटावफकेट आह.े कोणाचही वाहन टेवस्टांग सेंटर वरून 

रीजेक्ट होऊन परत पाठववण्यात आलेलां नाही. आवण जर असांच असेल तर 

मळुात पीयसूी ची गरजच काय? मग हा प्रपांच र्थाांबवावा. मी पवहल्याांदा 

अमरावती आरटीओ ला जेव्हा ही उपकरण किी वापरावी ह ेसमजाऊन 

साांगायला गेलो, तेव्हाच त्याांना साांवगतलां होतां, की तमु्ही आरटीओ ची, ह्या 

उपकरणासह एक वफरती वसन ठेवा. रस्त्यावर चाल ूवाहनाला र्थाांबवनू राांिम 

स्याॅँपवलांग करा. प्रमाणा बाहरे रीविांग असेल तर तावकद म्हणनू वाहन 

धारकला िांभर-दोनि ेरुपय ेफाईन करा, आवण दहा वदवसाच्या आत वाहन 

दरुुस्त करून परत रीविांग आणा, अन्सयर्था एक हाजार रुपय ेफाईन होईल, 

असां साांगा. अिा तमु्ही रोजच्या दहावीस चाचण्या केल्या तरी लोकाांना 

त्याची धास्ती होईल व ते आपल ेवाहन चाांगलां मेंटेन करण्याचा प्रयत्न 

करवतल व प्रदषूण कां रोल करता येईल. पण त्याांना ह ेसवा वजवकरीच वाटलां. 

त्याच दरम्यान, ‘वाहांनाांपासनू होणारे प्रदषूण व त्याचे दषु्पररणाम, ’ लेिेि 

अन अनलेिेि पेरोल चा गोंधळ ‘, ‘PUC का व किासाठी’ असे माझे 

वतन सववस्तर लेख दवैनक वहांदसु्तान मध्य ेप्रकावित झाले होत.े ( पण लिात 

कोण घेतो? ) हयाववषयावर कोणाविही जावहरपणे चचाा करायला मी तयार 

आह.े  
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  ह ेPUC Certificate प्रदषूण कां रोल मध्ये ठेवण्यासाठी नसनू सवा-

सामान्सय वाहन धारकाांची अिवणकू करून, त्याांच्या किून पैस ेखाण्यासाठी 

आह.े तेव्हा सवा आरटीओ आवण पोलीस ह्याांच्या वररष्ठ अवधकाऱ् याांना 

माझी ववनांती आह ेकी, एक तर टेवक्नकली करेक्ट ररतीन ेचाचणी करून, ह े

सांवटावफकेट घ्या. अन्सयर्था हा प्रपांच बांद करा, म्हणजे प्रदषूण कमी करता 

आलां नाही तरी, ( नाहीतरी तो उद्दिे सध्या साधत नाही आह े ) वनदान 

तमुच्या काही लोकाांचा, जनतेला अिवनू लाच घेण्याचा, पैसे खाण्याचा हा 

प्रकार तरी कमी करता येईल. बाहरेगावी स्वत:च्या वाहनान ेप्रवास करणारे, 

बरेच लोक, काही महत्वाच्या कामासाठी, प्रसांगामळेु, घाईत असतात, 

त्याांच्या किे वेळ नसतो, ह ेतमुच्या लाचखाऊ मांिळीला चाांगलां मावहत 

असतां. आवण त्याांचां फावतां. माझ्या सारख्या लाच न दणे्या-घेणाऱ् याांना 

त्याचा फार मनस्ताप होतो.  
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52 

सांत गािगेबाबा अमरावती ववद्यापीठाचे नववन कुलगरुू: 

डॉ. तदलीप िालखेडे 

(एका गरुुच्या लेखणीतनू) 

काल ऋषीपांचमी. गजानन महाराजाांचा वनवााण वदन म्हणनू 

साांगवीच्या गजानन महाराजमांवदरात दिानासाठी गेलो. मांवदर बांद असलां तरी 

बाहरेून का होईना दिान घेता येईल म्हणनू गेलो. महाराज माझां दवैतच॰ 

दिान घेऊन माझ्या गािीपािी परत आलो, तर महाराजाांचा प्रसाद पदरी 

पिला. माझा मोबाइल वाजला. ‘सर मालखेिे बोलतोय. सर आत्ताच 

माननीय राज्यपालाांच्या ऑवफस मधनू फोन आला. अमरावती 

ववद्यापीठाचा नववन कुलगरुू म्हणनू माझी वनवि झाली आह.े अजनू 

ऑवफवियल कम्यवुनकेिन यायचां आह,े पण ज ेपवहल ेवतन फोन करतोय 

त्यातला हा तमु्हाला. ’‘ मी हषोल्हासानां म्हणालो ‘ मालखेिे, हावदाक 

अवभनांदन. गेले वतन वदवस मी ह्या बातमीची आतरुतेनां वाट पाहतोय॰ मला 

वकती आनांद झाला म्हणनू साांग?ू ‘ते म्हणाले ‘सर घरीच आहात नां? मी 

तासाभरात तमुचा आिीवााद घघ्यायला तमुच्या घरी येतोय. ‘ 

 मी म्हटलां ‘ या. सहकुटुांब या. मी आतरुतेनां तमुची वाटपाहतोय. 

‘तासाभरात, ते, सौ. मालखेिे, त्याांचा मलुगा माझ्याकिे आल.े मला अन 
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त्याांनाही खपू आनांद झाला. अधाातास बसल.े मागच्या आठवणींना धावता 

उजाळा वमळाला.  

  औद्योवगक िेत्ात, पवब्लक सेक्टर मध्ये, अिवमवनस्रेटीव िेत्ात, 

राजकारणात, समाजसेवेत यिस्वी होऊन, अगदी सवोच्च पदापयंत 

पोहचलेल्या माझ्या ववद्याथ्यांची सांख्या फार मोठी आह.े खरांम्हणजे वतच 

माझी सांपवत्त आह॰े पण, वििण िेत्ात सवोच्च पदी पोहचलेला हा माझा 

पवहलाच ववद्यार्थी आह.े िॉ. मालखेिेंची मावहती दणेारे आणखीही लेख 

येतील. पण मी त्याांचां िैिवणक सांगोपन केलांआह.े ह ेकरताांना मी त्याांना 

फार जवळून पावहलां आह.े त्यामळेु माझां ह ेलेखन त्याांच्या मेहनतीचा अन 

पररश्रमाचा आढावा घेणारांआह.े मी इांजीवनररांग मध्ये िॉ. मालखेिेना, पदवी 

स्तरावर वतन, तर पदवी उत्तर स्तरावर दोन ववषय विकवले आहते. एवढांचां 

नव्ह ेतर मी त्याांच्या M. E. च्या Project (Dissertation) चा गाईिही 

होतो. त्यामळेु मी त्याांना जवळून पावहलेलां आह.े 1985-86 त ते सेकां ि 

इयर इांवजवनररांग ला असताांना त्याांना मी एक ववषय अन 1987-88 ला 

फायनल इांजीवनररांग ला दोन ववषय विकवले. वगाात सदा मनलाऊन 

विकायला तत्पर, अवतिय वनयवमत आवण हुिार ववद्याथ्यांपैकी ते होत.े ते 

1988 मध्ये उत्तम गणु वमळवनू B. E. Mechanicalझाले. पढेु िासकीय 

तांत् वनकेतन अमरावती येर्थ ेअवधव्याख्याता असताांना त्याांनी 1993 ते 

1996 ला, माझ्याच ववभागात M. E. केलां. तेव्हाही मी त्याांना दोन ववषय 
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विकवल.े एवढांच नाही तर त्याांनी माझ्याच Guidance मध्ये 10 मवहने M. 

E. चांProject (Dissertation) केलां. त्यावेळी त्याांनी घेतलेली मेहनत, 

ररसचा, त्या कामातला त्याांचा इांरेस्ट आवण िेविकेिन मी जवळून पावहल 

आह.े पररणामी त्याांच्या ह्या ररसचा वर आमचे वतन िोध-वनबांध राष्रीय 

स्तरावर प्रकावित झाले. त्याांचा ररसचा मधला इांरेस्ट वाढला. अन पढेु Ph. 

D. करायचां, असा त्याांनी ध्यास घेतला. पण तेही त्याांना I. I. T. मधनूच 

करायचां होतां॰ तेव्हा ते तांत्वनकेतनात असल्यानां त्याांना I. I. T. च्या Q. I. 

P. (Quality Improvement Program) मध्ये िेप्यटेुिन वमळण कठीण 

होतां. पण त्याांच्या Ph. D. च्या ध्यासानां त्याांना अस्वस्र्थ केलां. स्वत:च्या 

मेरीट वर त्याांनी आय. आय. टी. त, Ph. D. ला प्रवेि घेऊन स्वतच्या सवा 

सटु या, वबनपगारी सटु या घेऊन, अनांत आवर्थाक अिचणीतनू जाऊन एक 

वदि वषा काढलां. पढेु पणूा होईपयंत सरकारनां त्याांना पगारी सटूी वदली॰ 

2007 मध्ये ते Ph. D. झाले. राष्रीय-अांतरराष्रीय स्तरावर त्याांच े47 िोध 

वनबांध प्रकावित झालेआहते. पढेु ते COPE (Govt. College of 

Engineering Pune) येर्थ े मेकस वनकल विपाटामेंटचे ववभाग प्रमखु 

असताांना मी बरेच वेळा त्याांच्याकिे M. Tech. तर कवध Ph. D. चा 

परीिक म्हणनू गेलो. ते ववभाग प्रमखु झाल्यानांतर पावहल्याच वेळी मी 

जेव्हा त्याांच्या ववभागात गेलो, तेव्हा त्याांनी त्याांच्या ववषयाची ( I. C. 

Engines and Combustion )लसबोरेटरी मला दाखववली. त्या 
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प्रयोगिाळेवर जवळजवळ वदि कोटी रुपये खचा करून, AVL सारख्या 

मोठमोठ या कां पन्सन्सयाांकिून वसम्यलेुिनसॉफ्टवेयर, मोवनटोररांग उपकरण 

दणेगी स्वरुपात घेऊन, वतला अद्यावत केलां आवण उत्तम ररसचा सोयी 

ववद्याथ्यांना उपलब्ध करून वदल्या. ह ेझालां त्याांच्या प्रयोगिाळेच. त्याांच्या 

ववभागासाठी, त्याांच्या कारवकदीत, वकलोस्कराांबरोबर Joint research 

on engine design, fuels and emission control ह्या साठी करोि 

रुपयाांची यांत्सामगु्री वमळववली. तसेच, 50 लाख रुपयाांची ग्रॅँट, त्याांनी, 

through CSR, from Eaton India for setting up Hydraulic 

Power Laboratories वमळवली. सवाात महत्वाचां म्हणजे He 

developed a culture of 24 by 7 access to laboratories for 

students. मी त्याच ववषयाचा ववद्यार्थी असल्यानां, त्याांनी आपल्या एम. 

ई. च्या ववद्याथ्यांना वदलेल ेप्रोजेक्टस वकती current relevance चे आवण 

interesting, होत ेह ेमी साांग ूिकतो.  

  मला आठवतां, 2016 च्या जनू-जलैु मवहन्सयात िॉ. मालखेिेंचा एक 

वदवस दपुारी मला फोन आला. म्हणाल े‘ सर सांध्याकाळी घरीच आहात 

न? मला एक अधाा-पाऊण तास तमुच्यािी चचाा करून तमुचा Advice 

हवा आह.े ” मी म्हटलां, ‘या. घरीच आह ेमी. ‘सांध्याकाळी सहा वाजता ते 

आले. बसल े तसांमी म्हणालो, ’बोला, काय म्हणताय? ’म्हणाले ‘सर 

AICTE (All India Council of Technical Education) वदल्लीला 
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माझी वतन वषाासाठी Adviser-1 म्हणनूवनवि झाली आह॰ेसहस्शबधु्ये 

सराांचीही इच्छा आह ेकी मी यावां म्हणनू. ‘(िॉ. अवनल सहस्शबधु्ये साहबे, 

AICTE चे चेअरमन आहते. त्यापवूी ते COEP च ेDirector होत.े ते एक 

प्रख्यात वििणतज्ञ आहते. पणु्याच्या त्याांच्या कारवकदीत COEP ची खपू 

भरभराट झाली. आताही AICTE च ेChairman म्हणनू गेली सात-आठ 

वषा ते खपू चाांगलां काम करतात आह.े ) 

 मी म्हणालो, ‘ अरे व्वा. अवभनांदन. मग ववचार कसला करताय? ‘ 

ते म्हणाले ‘ सर पणु सोिून जावां लागेल वतन वषा. विवाय इर्थेही माझां 

चाांगलां चाललां आह.े वतर्थ ेकामाचां स्वरूप वेगळां. जमेल की नाही. वमसेस 

ही इरे्थ ववद्यापीठात प्राध्यापक आह.े मलुगाही बाराववला आह.े र्थोिा 

ववचारताच पिलोय सर. म्हटलां, तमुचा सल्ला घ्यावा. काय करू सर? “ 

मी म्हटलां ‘ मालखेिे ‘ It’s a very nice opportunity for you. 

You will get exposure to national level work. Will get 

chance to handle new challenges. You are just nearing 50 

years. A long future and career is ahead you. This 

experience will be very useful for your career ahead. 

सहस्शबधु्ये साहबेाांनी तमुचां काम जवळून पवहलां आह ेआवण त्या ववश्वासनां 

त्याांनी तमु्हाला वतर्थे बोलावलां आह.े अन तमु्ही िेप्यटेुिन वर जाणार 
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आहात. नाहीच जमलां, तर पणु्याला तमुच्या जागी परत केव्हाही येऊ 

िकता. बर तमुचे फस वमली प्रॉब्लेम्स ही काही फार मोठे नाहीत॰Mrs. 

Malkhede is capable enough to handle them. And you also 

will be able to come to Pune after every two months or so. 

जास्त ववचार करू नका. जा वदल्लीला. ‘ 

 मग ते वदल्लीला गेले. गेली पाचवषा वतर्थ े त्याांनी AICTE, 

Adviser-1 म्हणनू जे काम केलां आवण वतर्थल्या त्याांच्या अनेक 

उपलवब्धनबद्दल, मला इांग्रजीत वलहावां लागणार आह.े कारण, त्याचां 

भाषाांतर करण वजवकरीच आह.े As an adviser at AICTE, he has 

undertaken several initiatives for Quality Improvement of 

technical education. In order to bring in fairness and total 

transparency he established a fully online system for 

funding under various AICTE schemes, such as, RPS, 

MODROBs, Hostel for SC/ST students, Conference Grants, 

and many more. He revamped the scholarship schemes for 

girl and PG students. These scholarships are now promptly 

disbursed like salaries. He started Ph. D. program in AICTE 

approved institutes. His initiative of sending Indian 

Students teams for international competitions abroad has 
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brought laurels to the country. He had been Instrumental in 

organizing Smart India Hackathon in its initial years in 2017 

and 18. It had huge participation of students and competed 

simultaneously in multiple cities.  

 ववदभाातील अनेक सांस्र्थाना त्याांनी मदत केली. वेगवेगळ्या दिेात 

िेवलगेट म्हणनू जाऊन तेवर्थल काया प्रणालींचा, लेटेस्ट िेव्हलपमेंट स चा 

अभ्यास केला. त्याांच्या मनवमळाऊ आवण मैत्ीपणूा स्वभावाने त्याांनी 

दिेभरात गिुववल वनमााण केली. ते एक चाांगले वििणतज्ञ ( 

Academician ) आहते. अन ह्या सवाात मोठी गोष्ट म्हणजे, He is the 

son of the soil. ते अमरावतीच्या मातीचे आहते. अिी ही सिम, 

वजज्ञास,ू व तज्ञ व्यवक्त आपल्या ववद्यापीठाला कुलगरुू म्हणनू लाभली 

आह.े मला त्याांचा सार्था अवभमान आह.े मी. माझे ह ेववद्यावर्था िॉ. वदलीप 

मालखेिे हयाांचां मन:पवूाकअवभनांदन करतो. त्याांच्या कारवकदीत सां, गा. बा. 

अमरावती ववद्यापीठाची भरभराट होऊन, ववद्यापीठाचां नाव ऊज्वल होईल 

हा माझा दृढ ववश्वास आह.े .  

 पण जाताजाता आवजूान अन ववनांवतपवूाक साांगावांसां वाटतां की 

ह्यासाठी त्याांना सवांची सार्थ असण आवश्यक आह.े माझ्या 78 वषााच्या 

आयषु्यत मी 52 वषा वििणािी ( वविेषत: टेवक्नकल व अवभयाांवत्की 

वििणािी )वनगिीत होतो व आह.े पण ववद्यापीठाांमध्ये चालणाऱ् या 
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राजकारण्याांच्या हस्तिेपाची आठवण झाली की मन व्यवर्थत होतां. त्यामळेु 

सवा राजकरणी मांिळीची िमा मागनू मी त्याांना ववनती करतो की, तमु्हाला 

जर खरांच आपल्या तरुण वपढीच्या, ह्या ववद्याथ्यांच्या भववष्याची वचांता 

असेल, तर कू्रपा करून, ववद्येच्या ह्या पववत् मांवदरात प्रवेि करू नका. 

वकमानपिी तमुच्या राजकरणाला तरी आत घेऊन जाऊ नका. ववद्यार्थी 

आवण ववद्यापीठ ह्याांच्या कल्याणसाठी धिपिणाऱ् या कुलगरुू, उपकुलगरुू 

व इतर अवधकाऱ् याांना, त्याांचां काम त्याांच्या पररनां, चाांगल्या रीतीन करू द्या. 

त्याांना सार्थ द्या. चाांगल्या चाांगल्या योजना, चाांगले प्रकल्प 

वमळववळ्यासाठी, ते कायाावन्सवत करण्यासाठी त्याांना पाठबळ द्या. ह्या 

कारणासाठी, राजकारण दरू ठेऊन सवा पि एकवत्त व्हा. मग ते के्रविट 

कोणालाही जाओ. िेवटी, उददिे सफल होण्यािी मतलब. अमकु एका 

पिाला श्रेय वमळेल म्हणनू, मळुातां तों चाांगला प्रकल्पच हाणनू पािू नका. 

र्थोिक्यात, नवरा मेला तरी चालेल, पण सवत ववधवा झालीच पावहज,े ही 

वतृ्ती अांवगकारून आपल्या ववभागचां, गावाचां, ववद्यापीठाचां नकुसान करू 

नका॰ माझ्या ह्या वलहण्यानां कोणी दखुावलां असेल, तर त्याची मी िमा 

मागतो. पण ही माझ्या अांतरीची व्यर्था आह.े र्थोिांववषयाांतर झालांअसलां, 

तरी नववन कुलगरुूां ना वदलेल्या िभेुच्छा फलदू्रप होण्यासाठी, ह ेप्रामावणक 

प्रकटीकरण अनाठायी नसावां असां मला वाटतां.  
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िागे वळून पाहतांना 

 

 

  मागच्या आठवि यात माझा 78 वा वाढवदवस झाला. खरां म्हणज े

ज्या सांदभाात मी वलहतो आह,े तो पाहता मी, माझा 78 वा बर्थािे झाला असां 

वलहायला पावहज.े रोजच्या सारखां सकाळी सािेसहाला अांर्थरुणाच्या बाहरे 

पिलो. ब्रि वगैरे करून माझ्या व्यायामाला बसणार, एवढ यात मोबाइल 

वाजला. उचलला, तर माझ्या मलुीचा, जावयाचा अन नातीचा एकदम 

स्पीकर वर आवाज ‘ हसप्पी बर्थािे पापा-नाना ‘ म्हटलां, ‘ र्थस ांक य ू‘ र्थोिा वेळ 

त्याांच्यािी बोलनू होतां न होतां तर आवाज ऐकून माझा मलुगा, सनू, आवण 

दोन्सही नात ू माझ्या रूममध्य ेआले. मग परत तोच कोरस झाला. माझा 

धाकटा नात-ूप्रवणत, पढेु येऊन गळ्यात पिला अन त्यानां स्वत:च्या हातानां 

तयार केलेलां अन वलहलेलां सुांदर ग्रीवटांग मला वदलां. ( तो पाचवीत आह.े ). 

मग र्थोिावेळ सवाजण बोलत बसलो. मी माझ्या नात्वाांना म्हटलां, ‘ माझा 

पवहला बर्थािे केव्हा सेवलब्रेट झाला मावहत आह?े मी, 27 वषााचा झाल्या 

नांतर. ‘ त्याांना आश्चया वाटलां. म्हणालो ‘ हमारी िादी होनेके बाद, तेरी दादी 

ने मेरा पवहला बर्थाड़े मनाया। हमारे बचपन मे और आगे भी बड़े होत ेतब, 
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घरम े वकवसकाभी बर्थाड़े वगैरे मनाया नहीं जाता र्था । वकवसको वकवसकी 

बर्था-िेट भी मालमू नहीं रहती र्थी । ‘ 

 मग वदवसभर नातेवाईकाांचे, वमत्ान्सचे, ववद्याथ्यांच,े फोन, मेसेजेस 

येत रावहल.े सांध्याकाळी, सनुबाईनां घरी बनवलेला सुांदर केक कापनू बर्थािे 

सेवलब्रटे करण्यात आला. नेहमी प्रमाणे दहा वाजता झोपायला जाण्यापवूी, 

वाचता वाचता, मन माग ेिोकावयला लागलां. सवाात आवध िोक्यात आलां 

की आपल्या बालपणी वकां वा पढेु तरुणपणी ही, ह्या वाढवदवसाचां काही 

अप्रपू नव्हतां. आवण तो कोणाला आठवत नाही वकां वा साजरा केला जात 

नाही हयाबद्दल ही कधी वाईट वाटलां नाही, खांत वाटली नाही. ह्या अप्रपूाहून 

एक मजेदार गोष्ट आठवली. माझां लग्न ठरल्यानांतर, लग्नाचा जो पवहला 

महूुता वनघाला तो दहा मवहन्सयाांनी. ददुवैानां ती जी तारीख होती त्याच 

तारखेला, दोन वषांपवूी माझे सासरे वारले होत.े म्हणनू पढुचा महूुता पाह्यचां 

ठरलां. तो वनघाला 14 मवहन्सयाांनांतरचा. म्हणजे ज्यावदविी ठरलां, त्याच्या 

14 मवहन्सयाांनांतर माझां लग्न झालां. मी अमरावतीला आवण सासर आवीला. 

म्हणजे फक्त 60 वकलोमीटर दरू. पण त्यावेळी मनावर सांस्कार असे होत,े 

अन बांधनां इतकी होती की ह्या 14 मवहन्सयात आम्हा दोघाांनाही एकदा ही 

भेटता येणार नव्हतां॰ चौदा मवहने काढायचे होत.े सदुवैानां माझा एक 

जवळचा वमत् आवीचाच होता. त्याच्या आवण आमच्या सासरच्या 

कुटुांबाचे खपू घवनष्ट सांबांध होत.े माझा वमत् पैठण ला िेप्यटुी इांजीवनयर होता. 
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त्यानां मला पत्ात वलहलां ‘तमु्ही दोघां एकमेकाला पत् वलहण सरुू करा. 

आवीला, त ूसरळ प्रेमलताचां नाव ( माझ्या बायकोचां नाव ) पत्त्यावर वलहून 

पत् पाठव ूिकतो. त्याांच्याकिे कोणाला objection नाही. ‘ मी त्याला 

कळवलां, माझ्या घरी मोठे भाऊ व ववहनी आहते. मला घरच्या पत्त्यावर पत् 

न दतेा कॉलेजच्या पत्त्यावर पत् वलहायला वतला साांग. त्यानां तसां कळवलां. 

माचा 1968 मध्ये आमचां लग्न ठरलां होतां, अन 23 एवप्रल 1968 ला मला 

वतचां पवहलां पत् आलां. (आम्ही 13 मवहन्सयात एकमेकाांना वलहलेली 61 पत् 

माझ्याजवळ अजनू आहते. मी एक फाइलच करून ठेवली आह ेत्याांची. ) 

ही पत् म्हणज ेआमचा सांवाद. तेव्हा मोबाइल सोिा, पण घरी लस ांिलाइन 

फोन ही नव्हते. त्यामळेु हचे आमचां बोलण होतां. मला आठवतां, विसेंबर 

च्या वतसऱ् या आठवि यात आलेल्या वतच्या एका पत्ात ( आमची दोघाांची 

धरून, ह े 37 व पत् होतां ) वतनां वलहलां होतां ‘ परसो मेरा जन्समवदन र्था । 

आपका कब, कौन से मवहन ेमे रहता ह?ै ‘ मी उत्तरात वतला वलहलां होतां “ 

मेरा तो सप्टेंबरमे ही होगया । ‘ 

 अप्रपु ह्या िब्दावरून ह े सवा आठवलां. इतराांचां सोिाच, पण 

वागदत्त, प्रेम पत् वलहणाऱ् या तरुण-तरुणीला 37 पत्ाांची दवेाण घेवाण 

होईपयंत, एकमेकाांचे वाढवदवस मावहत नव्हते. असा तो काळ. आवण, 

आत्ता?? मी सववस्तर वलहायला नको॰ पण Anyway, वाढवदवस साजरा 

केलेला, वकां वा, Happy Birthday to you, असां म्हटलेलां कोणाला 
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आवित नाही? पण एक मात् खरां की कोणी, अगवद जवळच्याांनी ही, ववि 

केलां नाही, तर र्थोिां ही वाईट वाटत नाही. र्थोिक्यात, अप्रपू तेव्हाही नव्हतां 

आवण आताही नाही. पाहता पाहता सगळ्याच गोष्टी बदलल्या. वदवाळी 

दसऱ् याची आठवण आली की आताही मन रोमाांवचत होतां. पण तेव्हा कसां 

आतरुतेनां वाट पाहयचो आम्ही वदवाळी-दसऱ् याची. ( मी सातव्या वगाात 

असेपयंत खिे यातच होतो. ) वषाातनू एकदाच नवे कपिे वमळायच.े ते 

म्हणजे दसरा वदवाळी आली की॰ मग दसऱ् याच्या वदविी, कोराकरकरीत 

पायजमा-िटा, अगदी एम्प्रेस वकां वा मोरारजी वमल्स च्या वनळ्या अिरातील 

विक्या सह अांगात घालायची मजाच काही और होती. एवढांच काय, वषाभर 

कधी अांगाला साबण न लावणाऱ् या आम्हा मलुाांना वदवाळीच्या वदविी 

सवुावसक साबणानां अांघोळ करायला वमळायची. आवण सवुावसक साबण 

कोणती तर, हमाम, लक्स वकां वा रेकसोना. ( आता रोजच्या स्नानाला, 

वपयसा, िोव्ह, मोती काय काय असतां. पण ती मजा नाही. ) वदवाळीच्या 

वतन वदवसात सकाळी चारला उठून अधाा-अधाा तास, चोळून चोळून, आई 

अांगाला उटण लावायची अन वषाभर अांगावर साठलेला मळ काढायची. ( 

पनु्सहा पढुचां एक वषा अांगावर मळ चढवायला मोकळे. ) बाबाांनी आणलेल े

िांभर-दोनि ेरुपयाांचे फटाके आम्हा वतघा लहान भावानमध्य ेवाटले जायचे. 

मोठे भाऊ खपू मोठे असल्यानां त्याांना काही वमळायचां नाही. वदवाळीच्या 

आदल्या वदविी, इकिून-वतकिून तोिून आणलेल्या झेंिुांच्या फुलाांचे हार 
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ओवण्याचा मोठा कायाक्रम असायचा॰ प्रत्येक दाराला एक हार अन प्रत्येक 

दवेाच्या फोटोला एक, असे लहान मोठे पन्सध्राएक हार तरी ओवाव े

लागायचे. गोिधोि तर घरात सणावारालाच व्हायचां. आता त्याचां काही 

कौतकु रावहलां नाही॰ सगळां वथ्रल हरवलां.   

 पोळ्याला नवदच्या दरिीची माती काढून वतर्थेच नवदवर लहान 

मोठ या आकाराचे बैल बनवायचो आम्ही. मग ते घरी दोनवतन वदवस 

वाळले की त्याांना चनुा, गेरू, िेंदरु, िाई ह्याांनी रांगवायचो. गणपतीचां तर 

ववचारूच नका. दहा दहा वदवस अगोदर पासनू हातानां नवदच्या मातीच्या 

मतूी बनवणां, वाळू दणे, मग त्याला रांग दणे ह ेकायाक्रम चाल ूअसायचेच. 

अन एवढां करून ही गणेि चतरु्थीच्या वदविी, गावातल्या कुां भाराकिून 

मोठा गणपती आणला जायचाच. आपआपल्या परीन आम्ही गणपती 

समोरची सजावट करायचो॰ सकाळी पाच वाजता उठून, गावाच्या पाांढरी 

च्या िेतात असलेल्या एकुलत्याएक पारीजाताच्या झािाची फुलां वेचनू 

आणण्याची तर स्पधााच असायची. मग वतर्थे लोटालोट, मारामाऱ् याही 

व्हायच्या. लहानपण च्या खेि यातल्या गणपतीची मजाच वेगळी होती.  

 माग ेवळून पवहलां तर आमच्या लहानपणीच्या, तरुणपणीच्या, अन 

आताच्या गणेि उस्तवात ही वकती बदल झाला आह.े आठवी पासनू 

बलुिाण्याला विकायला आलो. त्यावेळी बलुिाणा म्हणजे पांध्रा हजार 

लोकसांखचेां वजल्हयाचां गाव. पण सवुिवित लोकाांचां गाव. म्हणनू वषाभर 
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चाांगले चाांगले साांस्कृवतक कायाक्रम चाल ूअसायचे. गणेि उत्सवात तर 

ववचारायलाच नको. कुठे नावाजलले्या वक्त्याांची व्याख्यानां, तर कुठे 

भाववगत कायाक्रम वकां वा स्पधाा, तर कुठे चाांगल्या एकाांवकका अिी परवणी 

असायची. पढेु दोनवषा ववदभा महा ववद्यालय अमरावतीचा अन नांतर 

िासकीय अवभयाांवत्की महाववद्यालय औरांगाबाद चा ववद्यार्थी असताांना 

अनेक दजेदार कायाक्रम गणेि उत्सवात पावहल्याचां, ऐकल्याचां आठवतां. 

पण गणेि उत्सवाच्या अववस्मरणीय आठवणी आहते त्या, 1966 ते 1972 

च्या काळावतल अमरावतीच्या गणेि उत्सवाच्या. त्या 

वेळी मी अमरावतीच्या इांजीनीररांग कॉलेज मध्य ेअवधव्याख्याता 

होतो. 1969 पयान्सत तर लग्न ही झालेलां नव्हतां. मग मी अन माझे अवववावहत 

वमत्, मकुुां द गोखले, स्व. प्रा. पचेे, प्रा. ववनायक जोिी असे सवा वमळून ह्या 

कायाक्रमाांना जायचो. त्यावेळी, अमरावती रेल्वे स्टेिन चे स्टेिन मास्टर श्री. 

सावरकर ह े होत.े ते सांगीताचे जाणकार अन अत्यांत ददी होत.े त्यामळेु 

अमरावतीच्या रेल्वे स्टेिन च्या गणेि मांिळाच्या मांिपात, दहा वदवस 

सांवगत यात्ा असायची. आम्ही रात्ी नऊ पासनू सकाळी दोन-वतन वाजेपयंत 

ह्या सांवगत महवफली ऐकलेल्या आहते. मला आठवतां, ह्या मांिपात आम्ही, 

राजन-साजन वमश्रा, दिरर्थ प्रसाद जयपरूवाले, लक्ष्मण प्रसाद जयपरूवाले, 

प्रभदूास सरदार, प्रभाकर कारेकर, प्रभा अत्े, योवगनी जोगळेकर, परववन 

सलुताना, आरती मखुजी, इत्यावन्सदiचां िािीय गायन, तर अली 
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अकबरखान हयाांचां सरोद वादन, पांवित वकिन महाराांजचा तबला, सदुिान 

अवधकारी ह्याांचा तबला अन मदृांग वादन असे वकतीतरी अववस्मरणीय, 

अत्यतु्कृष्ठ कायाक्रम ऐकल ेआहते. आताच्या ह्या सो कॉल्ि फास्ट जीवनात 

अिा कायाक्रमाांचां आयोजन होण िक्य नाही. आता पाहता येणार नाहीत 

असे नतृ्याांचे कायाक्रम, अन मांिपातनू घरी येईपयंत ववसरून जाववत 

(वकां बहुना ववसरतोच) अिी गाणी. अन ह ेसगळां कानठळ्या बसवणाऱ् या 

आवाजात. इतकां  बदललय सगळां. परवा गणेि उत्सव सांपता सांपता माझ्या 

एका वमत्ानां मला एक पोस्ट फॉरविा केली. ह्या झालेल्या बदलाचां अगवद 

वास्तव अन अांतमुाख करायला लावणारां ते वलखाण अन ती कववता आह.े 

खाली लेखकाचां नाव नाही. ‘अज्ञात’ असां वलहलां आह.े ती ज्या कोण्या 

व्यवक्तनां वलहली असेल त्या व्यवक्तचां अवभनांदन करून, अन परवानगीनां मी 

ती पोस्ट जिीच्या तिी दतेो आह.े  

 ‘ एक किवट सत्य ‘ 

 “ एके काळी 20-22 वषाापवूी आम्ही आई-बाबाांचां बोट धरून 

लालबागच ेगणपवत पाह्यला जायचो. वचांचपोकळी पलू, रांगारी बदक चाळ, 

टेजकुाया, गरमखािा, गणेि गल्ली, माकेटचा गणपवत, नरे पाका , लाल 

मैदान --- माकेटच्या गणपतीला बाहरेच्या मैदानात जत्ा भरायची. मग ह े

माग, ते माग, हट्ट कर ---पेटीत पैस ेटाका चमत्कार बघा. काांबळी चलत 

वचत् प्रदिान ह ेत्यावेळचां मखु्य आकषाण असायचां.  
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 बघता बघता गणपतीचां माकेवटांग सरुू झालां. तो नवसाला पाव ू

लागला. राजा झाला---पेटी मोठी झाली, चमत्कार सदु्ा मोठे झाले. राांग 

वाढली, भाव वाढला, प्रवसद्ी वाढली, पैसा वाढला, आकषाण वाढल-- 

अगदी बाप्पाांचा आकार ही वाढला----काळ बदलला, समजलांच 

नाही. काळाच्या ओघात काांबळी लपु्त झाले.  

 सगळां बदललां पण भाववक बदलल ेनाहीत. आज मी जातो माकेटचा 

गणपवत दाखवायला, बोट धरून. आता िोकी आपटतात, घाई करतात, 

अगदी हकलतात सदु्ा, कुणावरही हात उचलायला माग ेपढेु पाहत नाहीत-

---साधी राांग, नवसाची राांग, व्ही. आय. पी. राांग----पायाचां दिान, पिद्याचां 

दिान, खालनू दिान, वरुन दिान ----प्रत्येक दिानाचा भाव (भावना नव्ह)े 

वनराळा----मला आठवतां, कोणे एके काळी त्या बाप्पाची दपुारची कोणी 

आरती पण करत नसे, पररसरातली लहान मलुां दपुारची िाळा सटुली की 

जायची आवण आरती कराची. आता रवहवािाांना वतकिे जाता येत नाही. 

श्रद्ा तेवढीच रावहली, पण पेटी ऐपतीपेिा मोठी झाली. मला दवेाची 

आठवण येत,े त्याला माझा चेहरा आठवत नाही का? नसेल कदावचत. 

कारण आता ‘राजा’, अांबानी, तेंिुलकर, बच्चन, फिणवीस आवण 

सेवलब्रेटीज मध्ये व्यस्त आह.े ‘VIP’ झाला आह े बाप्पा. आता मी 

लालबागच्या तमाम गणपतींना घरच्या गणपतीत िोधतो—माझी सवा श्रद्ा 
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घरच्या गणपतीच्या पायावर ठेवतो---‘राजा’ला माझा इर्थनूच साष्टाांग 

दांिवत.  

  ‘ एक गणेि भक्त गोंधळलेला ‘ 

‘ हात येर्थनूच जोितो ‘--- 

दवेा तझु्या दारापढेु उभी मोटारीची राांग ।  

पायी आलो दिानाला, आत कसा येऊ साांग?  

दवेा तझु्या दिानाला मांत्ी आवण नेत ेयेती । 

 बांदकुा रे आम्हावरी, त्याांचे रिक रोखती.  

दवेा तझु्या दिानाला फळे वमठाईची दाटी ।  

कुठे लपवावी साांग, गळू-खोबऱ् याची वाटी.  

दवेा तझु्या मकूुटात, सोन ेआवण लाख वहरे ।  

माझ्या हातातले नाण ेओिाळून माग ेवफरे.  

दवेा तझु्या अांगावर रोज नवीन दावगना ।  

समजेल का तलुा माझी उपािी वेदना.  

दवेा तझु्या पायाखाली, आता चाांदीची रे वीट ।  

तझुा पजुारी फािे तझु्या दिानाच ेवतकीट.  

दवेा तझु्या मांवदराची वाट जनुी ही सोितो ।  
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तलुा ठेवतो हृदयी, हात येर्थनूच जोितो. “ 

अिी ही हृदयस्पिी पोस्ट. िोळ्यात पाणी आलां माझ्या.  

माणसाच्या ववचार िृांखलेचां ह ेअसां असतां बघा. वाढवदवसाच्या 

रात्ी झोंपायला जाताांना, र्थोिसां मागे वळून पहायला गेलो तर ह ेएवढां सवा 

वदसलां  
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परर अिृतातेही पैजा तजंके:भाग-१ 

 

 

मागच्या आठवि यात अमरावतीला अवखल भारतीय मराठी सावहत्य 

मांिळाच्या ६० व्या वधाापनवदनी ज्येष्ठ समीिक िॉ. सधुीर रसाळ ह्याांनी 

महाराष्रात मराठी भाषेच्या वस्र्थतीबद्दल वचांता व्यक्त केली. ह्या ववषयाला 

धरून “बोलतो मराठी “ हा माधव पाांिेंनी, ६ ऑक्टोबरला दवैनक वहांदसु्तान 

मध्ये वलहलेला सुांदर लेख वाचला. मी माधव पाांिेंचे लेख नहेमी वाचत 

असतो. त्याांच्या सुांदर वलखाणाबद्दल मी त्याांच्यािी एकदोनवेळा फोनवर 

बोललोही आह.े पाांिेंचां वैविष्ठ य म्हणजे ते करांट टॉवपक वर, अन ववववध 

ववषयावर वलहतात अन वलहता-वलहता वाचकाांिी सलुभ सांवाद साधतात. 

त्याांच्या ६ ऑक्टोबरच्या लेखातल्या. त्याांच्याही वचांते ववषयी अन अनेक 

प्रश्ानववषयी (सद्यवस्र्थती, त्याची कारण, उपाय) बरांच काही वलहण्या 

सारखां आह.े तोच प्रयत्न मी माझ्या ह्या लेखात करणार आह.े पण तत्पवूी 

माझां मराठीिी नातां-‘मी आवण माय मराठी’ बद्दल मला वलहायचां आह.े ह े

करताांना लेख लाांबलाच तर मी ह्या लेखाच्या दसुऱ् या भागत सवा बाबींचा 

माझ्या पररनां उहापोह करीन. ह ेसवा वलहताांना एक आवजूान साांगतो की मी 

सावहवत्यक नाही, समीिक नाही, लेखक नाही. एवढांचां काय, मी कला 
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िाखेचा वकां वा भाषेचा रूढ अर्थाानां, ववद्यावर्था ही नाही. माझ्या आयषु्यभर 

मी इांजीनीररांग चा ववद्यावर्था आह॰े तो ही, मेकस वनकल इांजीनीररांग चा. सवा 

आयषु्यच मिीनस च्या सहवासात, खि-खिािात गेलां. त्यामळेु माझां ह े

वलहण, ही सावहत्याच्या प्राांतातली लिुबिू आह ेअसां कोणाला वाटलां तर 

तसां ते नाही, ह ेप्रामावणकपण ेसाांगतो. मी, एक वाचनाची आवि असलेला, 

सामान्सय वाचक आह.े मराठी भाषेवर मी आई वर करावां तसां प्रेम केलां आह,े 

करतो आह.े आजचा ह्या लेखाचा पवहला भाग म्हणजे ‘मी आवण माय 

मराठी’ हा आह.े  

  २००९ मध्ये माझा एक वहन्सदी कववतासांग्रह “ ववद्रोह “ प्रकावित 

झाला. त्याची, ‘ सांवेदनाओके सांदभा “ ही जी प्रस्तावना मी वलहलीआह,े 

त्यात मी माझ्या प्रत्येक कववतेची एक-दोन, एकदोन वाक्यात पाश्वाभमूी 

वलहली आह.े ह्या सांग्रहात मी िेवटी माझी एक मराठी कववता ही वदली 

आह.े वतची पाश्वाभमूी वलहताांना मी म्हटलां आह.े “ मेरी मातभृाषा मराठी 

नहीं ह ैयह मझुे कोई याद वदला द ेतो मै बहुत व्यवर्थत होता हू। मराठी भाषापर 

मै माॅँ समान प्रेम करता हू।मराठी अच्छी बोलता हू, वलखता हू। स्कूल, 

कॉलेज मे, मराठी प्रावीण्य से पास हुआ हू। कुछ रचनाए मैंन ेमराठी मे भी 

वलखी ह।ै इस सांग्रह मे एक प्रस्ततु करनेका मोह नहीं रोक पाया। “ इर्थेही ती 

प्रस्ततु करण्याचा मला मोह होतोय. पण त्यापवूी र्थोंिांसां प्रामावणक प्रकटन. 

1961 च्या ववदभा बोिााच्या एस. एस. सी. परीिेत, मी 9 वा मेरीट होतो. 



 

153 
 

अन मला इांवग्लि आवण मराठी दोन्सहीही भाषेत प्रावीण्य होतां. (75% पेिा 

जास्त माक्सा ). एवढांच नाही तर पढेु प्री यवुनव्हवसाटीत ववदभा महा 

ववद्यालयाचा ववद्यार्थी असताांना, ववद्यापीठाच्या परीिेत मला 75 पैकी 61 

(81%) गणु वमळाल े होते नात ू बाई ांनी विकवलेलां, रेव्हरांि वटळकाांचां 

‘वनवासी फूल ‘ह ेखांिकाव्य अजनूही आठवतां. माझ्या उपरवनवदाष्ट मराठी 

कववतेची र्थोिी पाश्वाभमूी साांगतो. मला वाटतां, 2003 वकां वा 2004 ची गोष्ट 

असावी. त्यावेळी मी नागपरूच्या जी. एच. रायसोनी इांजीनीररांग कॉलेज चा 

प्राचाया होतो. आम्ही दरवषी वििक वदन व अवभयांता वदन ( 5 ते 15 

सप्टेंबर च्या मध्ये )एकाच वदविी, मोठ या प्रमाणात साजरा करायचो. त्या-

त्या वषीच्या सवोत्तम ठरलेल्या वििकाला सन्समावनत करून परुस्कार 

द्यायचो. वर वनदिे केलेल्या साली, आम्ही ज्यावदविी हा वदवस साजरा 

करणार होतो, त्याच्या आदल्या वदविी मी नाविकला एक वमवटांग आटोपनू 

सांध्याकाळी सहा च्या सेवाग्राम एक्सप्रेस मध्ये परत यायला वनघालो. गािी 

सटुली अन मी, उद्या कॉलेज मध्ये कायकाय कामां आहते ह्याचा ववचार 

करायला लागलो तर एकदम आठवलां की उद्या दपुारी वतन वाजता वििक 

अन अवभयांता वदनाचा कायाक्रम आह.े व्ही. एन. आय. टी. नागपरूचे प्रभारी 

िायरेक्टर िॉ. मोघ ेप्रमखु पहुणे म्हणनू येणार आहते. मनात ववचार आला 

उद्या आपण नेहमी सारखां उपदिेाचां भाषण न दतेा, सवा वििकाांना वांदन 

म्हणनू एक कववता वलहून वाचनू दाखवावी. लागलीच बसग मधनू िायरी 
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काढली अन एका दमात कववता वलहली. ववश्वास ठेवा, मनमाि येईपयंत 

माझी कववता वलहून झाली होती. कववतेचां विषाक आह-े------ 

 

“ ह ेगरुुवयाा “ 

कठीण कातळला कोरून सुांदर मवूता घिववणाऱ् या मतूीकारा पेिा ही 

त ूश्रेष्ठ आहसे.  

कारण, तो अमतूााला मतूा रूप दतेो, पण त ूतर मतूा रूपात वजवन 

ओततो.  

वनवजाव कातळाांना छन्सनीच्या घावाांचां काय?  

त्याांना जसा आकार द्यायचा तसा ते वनमटूपणे वस्वकारतात,  

चपुचाप. हू का च ून करता. न हलता न बोलता.  

सवजवाला आकार दणे वततकां  सोपां नसतां ॰ 

मनाला दखुववणारा हलकासा िब्दही त्याला ववव्हल करतो.  

म्हणनू, िब्दाांच्या हातोिीनां, भावनाांच्या छन्सनीनां,  

इतक्या हळुवारपणे कोरावी लागतात मनां, की वेदनेला स्पिा होता 

कामा नये.  
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ह े सतीचां वाण आह.े मनाची जिणघिण तर आकारता आली 

पावहज,े  

पण मनाला नदखुवता, त्याला तिा न दतेा.  

एखाद्या मतूीकाराच्या अर्थक प्रयत्नानां, कौश्यल्यानां, एखादी मवूता 

आकार घेते, एखादां विल्प साकार होंतां.  

पण त ूतर आकार दतेो ह्या विल्पकाराांनाच, आधार स्तांभाांनाच.  

ज्याांना घिवायचा आह ेउद्याचा भारत, उभा करायचा आह ेउद्याचा 

भारत.  

तलुा रुजवायची आहते त्याांच्या मनात, न भांगणारी स्वप्नां,  

तलुा प्रज्ववलत करायच्या आहते न ववझणाऱ् या ज्योती.  

अनांत अनावद काळापासनू त ूहचे करत आला आहसे, अनांत अनावद 

काळापयंत तलुा हचे करायचांय.  

सभोवतालचा समाज त्याची नोंद घेतो आह ेकी नाही ह्याची खांत न 

बाळगता.  

सयूााचां प्रखर ऊन स्वत:च्या अांगावर घेऊन, आसऱ् याला येणाऱ् या 

वाटसरूला सावली दणेाऱ् या विृासारखां,  

स्वत: गढूळ झाल्याच्या यातना भोगनू, दसुऱ् याची पापां धणुाऱ् या गांगे 

सारखां.  
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ह ेवििका, ह ेतझुां व्रत आह,े ह ेतझुां वैकल्य आह.े हा तझुा धमा आह,े 

ह ेतझु्या जीवनाचां ममा आह.े  

ह ेवब्रद जोपयंत त ूआपल्या हृदयािी कवटाळून ठेविील, तो पयान्सत,  

सवा चराचर तलुा पजुनीयचमानतील । मग काळ वकतीही बदल ूद.े  

ह ेगरुुवय्याा, तलुा माझा िति: प्रणाम.  

  वििक वदनाचा कायाक्रम सरुू झाल्यावर, मला जेव्हा बोलायला 

ववनांती केली, तेव्हा मी माइक वर जाऊन पाच वमवनटात, प्रमखु पाहुणे, िॉ. 

मोघेंचां स्वागत केलां, त्याांचे, वनमांत्ण वस्वकारल्याबद्दल आभर माननू 

कायाक्रमाचां प्रयोजन, आयोजन हयाबद्दल बोललो. आवण म्हटलां, काल 

प्रवासात वलहलेली कववता वाचनू तमु्हा सवांना अवभवादन, वांदन करतो. 

कववता वाचनू जागेवर बसलो तस ेिॉ. मोघे म्हणाल,े ‘ खपू छान वलहलीय 

तमु्ही कववता. िॉ. जाज,ू तमुची मातभृाषा मराठी नाही तरी तमु्ही इतकां  

चाांगलां मराठी बोलता, वलहता, खरांच कौतकुास्पद आह.े मी म्हटलां, सर, 

‘माझी मातभृाषा मराठी आह ेअसांच समजा. ’ असां अांत:करणापासनू मी 

माय मराठी वर प्रेम करत आलोय. वर मी माझ्या िाळा-कॉलेज मध्ये 

मराठीत वमळालेल्या प्रावीण्या बद्दल जे वलहलां त्याला आत्मश्लाघेचा, 

आत्मस्तवुतचा वास येऊ नये. माझ्या मराठीच्या प्रेमाची, आस्र्थेची साि 

म्हणनू त्याच्याकिे पहावां, असां नम्रपणे साांगावांसां वाटतां. एकदोन मजेदार 
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गोष्टी आठवल्या. मी खेि यात पाचव्या वगाात असताांना एक वदवस 

आमच्या मराठीच्या सराांनी ‘ आनदी आनांद गिे, इकिे वतकिे चोहीकिे ‘ 

ह्या ओळींचा अर्था साांगायला माझ्या एका वमत्ाला उभां केलां. तो मारवािी 

होता. वभकुलाल जोिी. त्याची आई र्थेट राजस्र्थानाहून आलेली होती. 

वमत्ाांबरोबर बोलण्याइतपत मराठी त्याला यायचां. तो उठला अन म्हणाला 

‘सर, त्याचा अर्था आह,े गि या आनांदी आनांद आह.े इकिे वतकिे, च्यारू 

म्यारू. ‘सर ओरिल,े ह ेच्यारू म्यारू काय आह?े ‘मी उठलो, म्हणालो सर, 

वभकुला चोहीकिे म्हणज ेसमजलां, पण त्याचा प्रवतिब्द सापिला नाही. 

सर, मारवािीत, चोहीकिेला, च्यारू म्यारू म्हणतात. आम्ही सवाजण खपू 

हसलो. ८ व्या वगाात मी बलुिाण्याला एिेि हायस्कूल मध्ये विकायला 

आलो. अभ्यासात चाांगला होतो, विवाय, वादवववाद स्पधाा, वकृ्तत्व स्पधाा, 

नाट यछटा इत्यावद कायाक्रमातही नेहमी भाग घायचो. त्यामळेु ९ व्या वगाात 

असताांना, आमचे हिेमास्तर, नामजोिी सराांनी माझी, व माझा वमत् ववजय 

दांिे ह्याची, स्नेहस्म्मेलन सवचव म्हणनू वनवि केली. सम्मेलनाच्या पवत्केवर 

आमची दोघाांची नावां छापनू आली. माझां, बांकटलाल जाज ूनाव छापनू 

आलां. बरोबरच होतां ते. दसुऱ् या वदविी िाळेत गेलो तर, माझे सवा वगा वमत्, 

िाळेतली मला ओळखणारी मलुां ववचारायला लागली ‘ अरे जाज ूत ूमराठी 

नाहीस, मारवािी आहसे? अरे आम्हाला वाटलां बाल,ू बच्च,ू बांिूसारखां 

तझुां टोपण नाव जाज ूआह.े तझु्या बोलण्यावरून त ूमारवािी आहसे असां 
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कधी वाटलां च नाही यार. ‘माझी बायको, ही छान मराठी बोलायची. 

मलुगी-मलुगा ही. त्याांनाही असे अनभुव आले आहते.  

अमरावतीच्या आमच्या इांजीनीररांग कॉलेज मधल्या भगूभािाि ( 

Geology ) ववभागात िॉ. मराठे सहाय्यक प्राध्यापक व सक्सेना म्हणनू 

लेक्चरर होत.े मराठे मराठीत अन सक्सेना वहांदीत अिी त्याांची आपसात 

जगुलबांदी सरुू असायची. आम्हाला ते ऐकताांना खपू मजा यायची.  

मराठे-- ‘ सक्सेना तमु्ही उद्या माझा वपरीयि घेऊ िकाल का? ‘ 

सक्सेना- ‘ कोई वदक्कत नही. लेलुांगा. कय ूपनुा जा रह ेहो? ‘ 

मराठे-  ‘ हो. र्थोिां काम आह.े ‘ 

सक्सेना- ‘ कब लौटोगे? ‘ 

मराठे - ‘ बहुतेक दोन वदवसाांनी. ‘ 

 मराठे कवध वहन्सदी वर यायचे नाहीत अन सक्सेना कधी मराठी वर 

यायचा नाही. नाही म्हणायला, मराठे तरी, ‘ वपरीयि जरूर लेना बर. हम 

तमु्हारे उप्पर अवलांब के रहगेा. ‘असां एखादां वहन्सदी वाक्य बोलायचे. पण 

आजबूाजलूा सवा मराठी बोलणारे असताांनाही सक्सेना मराठीत बोलण्याचा 

प्रयत्न करायचा नाही. पढेु त्याची पणु्याला बदली झाल्यानांतर मात् तो 

हळूहळू, ‘ मी स्कूटरच्या च्याकात वारा भरून येतो, वकां वा मी जेवण 

खाल्यानांतर ज्याईन ‘ इतपत मराठी बोल ूलागला. हा पणु्या अमरवतीतला 
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फरक आह.े आपल्याकिे दोन मराठी वमत् समोरासमोर आले की ‘क्य ू

वकधर? ‘‘कुछ नहीं इधर ऐसेही आया र्था। ‘अिी सरुवात होते॰ 

अमरवातीचा माझा िेजारी वमत्, प्रा. भोपळे हयाांच अन माझां फोन वर नेहमी 

बोलणां होतां. आमची सरुवात अिी असते. मी पणु्याहून फोन केला की ‘ 

काय ववनायकराव काय चाललां? ’मग त्याचां उत्तर‘ कुछ नही. खाना खा 

रहा र्था. ‘त्यानां फोन केला तर ‘हसलो, कया चल रहा? कल पेन्सिन जमा 

होगई. ‘मग मी ‘अरे झाली का जमा? ‘असां बोलणां होतां. आतापयंत, ह ेसवा 

माझां मराठीवरचां प्रेम, गमती जमती, ह्यावर वलहलां. आता मळु ववषयाकिे 

वळतो. मराठीच्या वस्र्थवत बद्दल, मला सामान्सय माणसाला वाटणाऱ् या 

काळजी अन कारणान्सबद्द ल, र्थोिांसां मला सचुत असलेल्या 

उपायाांबद्दलपढुच्या भागात वलहतो॰ 

  



 

160 
 

परर अिृतातेही पैजा तजंके:भाग-२ 

 

 

  एका सामान्सय माणसाला मराठीच्या सद्य वस्र्थती बद्दल वाटाणाऱ् या 

काळजी अन कारणान्सबद्द ल, वलहण्या पवूी मीही माधव पाांिें सारखी सवा 

सावहवत्यकाांची िमा मागतो. माझां ही मराठी मन बोलत आह,े बस एवढांच. 

माझ्या मागच्या भागात वलहल्याप्रमाणे परत एकदा साांगतो की मी 

सावहवत्यक नाही, समीिक नाही, लेखक नाही. मराठीवर प्रेम करणारा 

सामान्सय माणसू आह.े  

  मळुात, भाषा ह ेमाणसाच्या जीवनातलां सांवादाचां, अवभव्यवक्तचां, 

प्रकटीकरणाचां साधन आह.े त्यामळेु कोणत्याही भाष-ेभाषेची तलुना करण 

ह ेबरोबर नाही. प्रत्येक भाषा, मग ती दसुऱ् या दिेाची असो की दसुऱ् या 

प्राांताची असो, आपआपल्या वठकाणी समदृ् अन श्रीमांत असते. 

अवभव्यक्तीचा भाव (भावना) पोहचवण्याची प्रत्येक भाषेची आपापली 

तऱ् हा आह.े आपापल ेिब्द आहते. एका भाषेतला एक भाव हा दसुऱ् या 

भाषेत तसाचा तसा पोहचवता येईल असां नाही. उदाहरणार्था, “ त्या वक्त्यानां 

आपल्या ओजस्वी वाणीनां श्रोत्याांना मांत्मगु्ध करून सोिलां “ ह ेमराठी 

वाक्य आपल्या हृदया पयान्सत जो भाव पोहचवतां, तो भाव इांग्रजी भाषेत 
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कोणी पोहचव ूिकणार नाही. प्रयत्न करून पहा. वकां वा िब्दाचांच घ्या. 

“आमच्या काळच्या प्रमेपत्ाांमध्ये िवुचता होती, वर्थल्लरपणा नव्हता. 

हयातले िवुचता व वर्थल्लरपणा ह्या िब्दाांचे इांग्रजी भाषेतल े प्रवतिब्द 

तसाच्यातसा भाव पोहचवणार नाहीत. िवुचता म्हणजे पाववशय. त्यासाठी 

इांग्रची प्रवतिब्द आह े Sanctity. (स्याांकवटटी). पण िवुचता हा िब्द 

उच्चारला की कसां स्नानगहृातनू िवुचभूात होऊन, दवेा समोर वनराांजन 

लाऊन बसल्या सारखां प्रसन्सन वाटतां. तेच स्याांकवटटी म्हटलां की ससवनटरी 

ब्लॉक मधनू हात-तोंि धवुनू बाहरे आल्या सारखां वाटतां. तलुना करत नाही 

आह,े पण मला बऱ् याच वेळा वाटतां की मराठी ही भावस्पिी भाषा आह,े 

गभाश्रीमांत भाषा आह.े  

  भाषा वटकवण्या साठी, वतचा ववकास होण्यासाठी ती सतत वापरात 

असली पावहजे. म्हणजे काय, त्या भाषेत सांभाषण, लेखन, वाचन ह ेसतत 

सरुू असलां पावहज.े ह्याचा पढुचा टप्पा म्हणजे ती ज्ञानभाषा झाली पावहज.े 

आता आपल्या सांभाषणाचांच घ्या. आपण मराठीचा वकती कमी वापर 

करतो सांभाषणात. त्यातही इांग्रजी अन वहन्सदी च्या अनेक िब्दाांनी 

अवतक्रमण करून, ते मराठीत घसुले आहते. इतके की ते मराठीच वाटायला 

लागले आहते. आता आपल्या वऱ् हािी बोलभाषेतच पहा, . ’ तो अांदरुन 

काि या करते बेटा. ही मविन लवकर सरुू होत नाही हाच वहचा रोंना आह.े 

वकां वा, त्याच्या घरी नळ नाही, कुव्या वरुन पाणी आणवां लागतां. चल, तलुा 
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आज गि िा हॉटेल मध्य े वमसळ वखलवतो. वकां वा, त्या िब्दावर नसुतां 

वक्लक कर, साईट ओपन होईल. हयातले, अांदरुन, मविन, रोंना, कुवा, 

वखलवतो, वक्लक, साईट, ओपन ह ेिब्द मराठी आहते का? अन ह्याांच े

मराठी पयाायी िब्द काही कठीण नाहीत. पण ते आपण वापरत नाही. ही 

आपली मराठी बोलण्याबद्दलची अनास्र्था आह.े हीच अनास्र्था बहुताांिी 

सवा वठकाणी आढळून येत.े माझे दोन नात ूआहते. मोठा ९ वी त तर धाकटा 

५ वी त आह.े ते इांवग्लि मेिीयम िाळेतच आहते. त्याांना दोघाांनाही मराठी 

हा ववषय आह.े त्याांना दोघाांनाही मराठी बोलता येत नाही॰ माझी बायको 

छान मराठी बोलायची. माझी मलुगी आवण मलुगाही चाांगलां मराठी 

बोलतात. पण सनु भोपाळची आह ेअन मारवािी आह,े त्यामळेु वतला 

मराठी बोलता येत नाही. माझ्या मलुाचां लग्न मे २००४ मध्ये झालां. गेल्या 

सत्ा वषाात माझा मलुगा अन सनु एक वषा बांगलोरला, वतन वेळा असां 

वमळून, सात वषा अमेररकेत अन उरलेले नऊ वषा पणु्यात रावहल ेआवण 

आता ही पणु्यालाच आहते. गेल्या नऊ वषाात माझी सनु मराठी बऱ् यापैकी 

समजायला लागली पण, वतला अजनूही, ‘सखु कताा दखु हताा---‘ ही 

गणपतीची आरती सोिून, एक वाक्य ही मराठीत बोलता येत नाही. कारण 

त्याची गरजच पिली नाही. आमच्या कॉलनीत लहान मोठे एक हजार लोक 

राहतात. त्यापैकी साठ टक्के मराठी मातभृाषा असलेले अन आणखी १५ 

टक्के मराठी वलहता-वाचता-बोलता येणारे आहते. पण जेव्हा जेव्हा माझी 
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सनु वतच्या मैवत्णी बरोबर बोलत,े तेव्हा २० पैकी १२ मराठी असलेल्या 

मैवत्णी वतच्यािी वहांदीत बोलतात. तेच घरकाम करणाऱ् या बायाांचांही. (मेि) 

त्याही सनेुिी तटुक्या-फुटक्या वहांदीत बोलतात, पण मराठीला धरून राहत 

नाहीत. माझी नातवांि माझ्याकिे जेव्हा मराठी धिे वकां वा कववता समजाऊन 

घ्यायला येतात तेव्हा बरेच वेळा, रोजच्या बोलण्यात येणारे मराठी िब्द ही 

त्याांना समजत नाहीत. मग मी त्याांना ववचारतो ‘ तमुहारे आधेसे ज्यादा 

रें िस तो मराठी ह।ै तमु घांटो उनके सार्थ खेलते हो वफर ऊनसे मराठी क्य ु

नही बोलत?े वसखत?े ‘मग ते म्हणतात ‘अरे दादा, वो हमसे तो क्या, आपस 

मे भी मराठीमे नहीं बोलते। वो वहन्सदी या अांगे्रजीमे ही बोलते ह।ै वफर हम 

क्या करे? ‘हयावरून तमुच्या लिात येईल की लहान, मोठे, सवा मराठी 

ववषयी काही आग्रही नाहीत. मी तर म्हणेन उदासीन आहते. ही त्याांची 

मराठी ववषयीच आस्र्था? हचे वचत् िाळेत. हचे वचत् दनैांवदन व्यवहारातल्या 

सवा वठकाणी. मग मराठी किी जगवायची? मला एक मजेदार वकस्सा 

आठवतो॰ मी आय. आय. टी. मुांबईत M. Tech. चा ववद्यार्थी असताांना, 

एक वदवस आमचे खपू वसवनयर प्राध्यापक ( 57 वषााच)े परुळेकर ह्याांच्या 

केवबन मध्ये त्याांच्या समोर उभा होतो. तेवढ यातां त्याांचा प्रयोगिाळा 

सहाय्यक नाफिे त्याांचाकिे आला. ते म्हणाले ‘ अरे, नाफिे, त ूआपल्या 

त्या कॉपर ट यबू्सां ची ऑिार वदली काय? ‘नाफिे म्हणाला ‘yes sir, I 

placed the order yesterday only. ‘परुळेकर सर म्हणाले 
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‘आपल्याला त्या परवा पयान्सत वमळाल्या पावहज.े ‘नाफिे म्हणाला ‘yes 

sir. I told them that we need them urgently. ‘सर म्हणाले ‘दोन 

वदवसात असां साांवगतलां की नाही? ‘तो म्हणाला ‘Yes. I told them 

accordingly. ‘मग परुळेकर सर वचिून म्हणाले ‘अरे गाढवा, मी 

मघापसनू तझु्यािी मराठीत बोलतो आह.े मला इांवग्लि येत नाही काय? 

‘मला खपू हसायला आलां. पण ह ेसवा काय दिावतां? मला मान्सय आह ेकी, 

काही वेळा हवा तो भावपोहचवण्या साठी दसुऱ् या भाषेवतल िब्द वापरावा 

लागतो. पण तो अपवाद असावा. उदाहरणार्था, आज माझां त्याच्यािी हाटा 

टू हाटा बोलणां झालां. वकां वा एखाद्या सुांदर गाणाऱ् याला, ‘ वा. क्या बात ह.ै 

वकां वा ‘ बहुत अच्छे. ‘ह्यात हाटा टू हाटा हाच भाव मला मराठीत मराठी िब्द 

वापरुन पोहचवता येणार नाही. (वनदान मला तरी) तेच ‘वा. क्या बात ह’ै च 

सदु्ा. पण आपण, व्यवहारात, आग्रहानां आपली भाषा बोलली पावहजे॰ 

आपण जर बांगाल, तावमळनािू, आांध्र, कनााटकात गेलो तर वतर्थले ररक्िा-

टसक्सी वालेही त्याांच्या त्याांच्याच भाषेत तमुच्यािी बोलतात. 

कायाालयातही, दकुानां आवण मोठमोठ या मॉल्स मधेही. आपल्याला त्याांची 

भाषा नाही कळली तर ते आधी इिाऱ् यानी तमु्हाला साांगण्याचा प्रयत्न 

करतात, पण सहजासहजी इांग्रजी, वहांदीचा आधार घेत नाहीत. आवण 

आपल्याकिे अध्याापेिा जास्त लोक अन जास्त वेळा आपण मराठी सोिून 

वहांदीत इांग्रजीत बोलतो. वहन्सदी आपली राष्रभाषा आह.े वतचा आपल्याला 
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अवभमान असावा ह्यात दमुत नाही. पण ह ेकरताांना मराठीला बाजलूा 

सारून, वतची हळेसाांि करू नये. त्यासाठी तमु्हाला मराठी ववषयी आस्र्था 

असली पावहज.े ददुवैानां ती आमच्या ठायी नाही. बरां सरकारही, सांयकु्त 

महाराष्र झाला तेव्हा पासनू आजपयंत मराठी बद्दल आग्रही नाही. ऊदासीन 

आह.े मी वर वलहलेल्या सवा प्राांतात सरकारी कामकाज त्याांच्या मातभृाषेत 

चालतां. कायाालयात, बॅँकेत त्याांची भाषा चालत.े गेली साठ वषा आपलां 

सरकार ह ेकरू िकलां नाही. कोणत्याही राज्याचा नागरीक हा ज्या राज्यात 

वषाानवुषा राहतो, त्याला त्या राज्याच्या मातभृाषेतां वलहता बोलता आलां 

पावहज.े सरकारनां ह ेकायदा करून अवनवाया केलां पावहज,े ह ेम्हणनां बरोबर 

आह.े पण नसुते कायद ेकरून सवा गोष्टी होत नाहीत. त्यात तमुची आमची 

जबाबदारीही तेवढीच मोठी आह.े आम्ही सवांनी प्रबोधन करून, 

खेळीमेळीनां पर प्राांतीयाांना मराठीची गोिी लावली पावहज.े पण तसां नां करता 

आम्हीच वहन्सदी इांग्रजीचा आधार घेतो. इतके आम्ही उदासीन आहोत. 

दारावर भाजीवाला वकां वा कुल्फीवला भैय्या आला तर ‘क्य ूभैया कैसे वदया 

ककड़ी? ( काकड़ी ही नाहीं ) र्थोिक्यात काय तर आपल्याला आपल्या 

मातभृाषे बद्दल आस्र्था, प्रेम, अवभमान वाटला पावहज.े ददुवैानां, वस्र्थवत फार 

ववदारक अन क्लेिकारक आह.े आता तरी आम्ही िोळे उघिल ेपावहजेत.  

  आता पालक आपली मलु इांग्रजी माध्यमाच्या िाळेत का टाकतात, 

ह्याचाही र्थोिा ववचार करू अन इलाज िोधण्याचा प्रयत्न करू. वकमान 
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वतर्थ े मलुां गेली तरी, मराठीच्या बद्दल त्याांची गोिी, आस्र्था, प्रेम कसां 

वटकवनू ठेवता येईल ह्याचा मागा तरी आपण िोधनू काढला पावहज.े ते ही 

नसे र्थोिके.  

 सद्य वस्र्थतीत, इांग्रजी ही केवळ ज्ञानभाषाच नाही तर रोजगार 

वमळवनू दणेारी भाषा आह.े उच्च आवण व्यावसावयक वििण ( मेविकल, 

इांजीनीररांग, मसनेजमेंट, फामासी ई. ) हयाांचां माध्यम सध्या तरी इांग्रजी 

असल्यानां, पालक आपल्या मलुाांच्या भववष्याच्या दृष्टीनां, मलुाांना इांग्रजी 

माध्यमाच्या िाळेत टाकतात॰ह्यात. त्याांचां काही फार चकुतां असां नाही. 

ह्यासाठी, पवूीपासनू, जमानी, राांस, जपान, चीन ह्या दिेाांसारखां आपणही 

आपली भाषा ज्ञानभाषा करण्याचा प्रयत्न करून आपल्या भाषेतील 

सांबांवधत वििणाची पसु्तकां  ई. तयार केली असती तर, वरील दिेाांप्रमाणे 

आपणही आपल्या मातभृाषेतनू वििण दऊे िकलो असतो. आताकुठे तसा 

प्रयत्न सरुू झाला आह.े तो स्ततु्य आह.े तो जास्त गाांवभयाानां आवण गतीनां 

झाला पावहज.े मराठीत ही पसु्तकां  वलहाताांना वकां वा विकवताांना, ज्या इांग्रजी 

िब्दाांचा आधार घ्यवा लागेल आवण मराठीत ज्याांचे पयाायी िब्द फार मोठे 

वकां वा वक्लष्ट होणार असतील, ते तसेच्या तस ेवापरण्यास हरकत नाही. 

उदाहरणार्था, माऊस, हािावेअर, सॉफ्टवेअर, कीबोिा, ऑवप्टकल फायबर, 

वकां वा साधा वसग्नल हा िब्द॰ ( गमतीनां, कोणीतरी, वसग्नल चा मराठी 

प्रवतिब्द, ताम्र, िभु्र, अवग्नरर्थ गमनागमन सचूक पट्टीका की असां काहीतरी 
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केल्याचां मला आठवतां. )मातभृाषेला ज्ञानभाषेचां, रोजगार वमळवनू दणेाऱ् य 

भाषेचां स्वरूप येईपयंत, पालक, आपल्या मलुा-मलुींना, इांग्रजी माध्यमाच्या 

िाळेत पाठवणारच. अिा पररवस्र्थतीत, ह्या मलुा-मलुींची मराठी ची गोिी, 

प्रेम आस्र्था वटकवनू ठेवावी लागणार आह.े त्यासाठी सरकार, िाळा, 

समाज, आई-वविल ह्या सवांना जागरूक राहून, प्रयत्निील राहावां लागेल. 

मलुाांना आविवतल अिा कायाक्रमाांचां, स्पधांचां आयोजन िाळाांमध्ये, 

समाजामध्य,े वारांवार मराठीत झालां पावहजेह्यासाठी सरकारनां प्रोत्साहन, 

दणेग्या, बिीसां वदली पावहजेत. िाळेत, कॉलनीतां, मेळव्याांमध्ये सवांनी 

आवजूान मराठीत बोललां पावहज.े िाळेत मराठी ह्या ववषयाच्या 

पसु्तकाांमध्ये साधे सोप ेमनोरांजक, धिे कववता टाकल्या पावहजेत. ते बोजि, 

अवघि, वक्लष्ट िब्दाांमध्ये असले तर मलुां गदुमरून त्याांच्या पासनू दरू 

पळतात. (अस ेकाही धिे अन कववता मी पाचवी-सहावीच्या पसु्तकाांमध्ये 

पावहल्या आहते. ) अभ्यास मांिळाच्या तज्ञाांनी हयाकिे लि वदलां पावहज.े 

माझ्या सारख्या सामान्सयाांना सचुवतल असे ह े उपाय आहते. सांबवधताांनी 

हयाच्यावर आणखी ववचार करून मराठी जगववण्याचे योग्य मागा िोधावेत॰ 

माझ्या ह्या वलहण्यामळेु कोणी दखुावलां असेल तर त्याांची मी िमा मागतो. 

मराठी माणसावर, लेखक िॉ. वगरीष लाखोटीया ह्याांनी वलहलेल्या एका 

लेखाची परवा व्हाट स्याप वर एक पोस्ट आली. ती फार छान आह.े पण 

मोठी असल्यानां, ह्या माझ्या लेखािी सांबवधत तेवढा भाग दतेो आह.े  
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“ मराठी माणसाला नितो त्याचा अवतचाांगलुपणा “ 

‘नमस्कार वमत्ाांनो. महाराष्रातली आमची चौर्थी वपढी. मी मळूचा 

सोलापरूचा पण आता मुांबईकर. (त्यातही पालेकर) मी जन्समाने मारवािी 

असलो तरी सवा पररमाणावर आह ेनखविकाांत महाराष्रीयन. माझी पत्नी 

सदु्ा आह ेपक्की महाराष्रीयन. यास्तव मी मराठी माणसाला खपू जवळून 

बघत व अनभुवत आलो आह.े एक मराठीतला लेखक म्हणनूही मराठी 

माणसाांनी माझां भावववश्व व्यापलांय. छत्पती विवाजी महाराज व िॉ. 

बाबासाहबे आांबेिकर या दोन यगुपरुुषाांवर ग्रांर्थ लेखन करताांना मराठी 

मानवसकतेचा खोलात जाऊन अभ्यास करता आला. महाराष्रात मी 

जन्समलो अन इर्थांच काम करतोय, ह ेमाझां अहोभाग्य. (हया नांतरचा बराच 

भाग गाळून) आठवी बाब म्हणजे, (ह्या आधी लाखोटीयाांनी इतर सात 

बाबींबद्दल वलहलांआह.े ) सतत इतराांचां मन जपण्याची. याबाबतीतले बरेच 

मजेदार प्रसांग मी पावहलेत. सहा जणात एक जरर अमराठी असला तरी पाच 

मराठी वमत् त्याच्या भाषेत व वहांदीत बोलणार. मी असे बरेच अहांकारी 

अमराठी लोक पावहलेत जे मुांबईत वतस-चाळीस वषे राहूनही मराठी 

बोलण्याची इच्छा सदु्ा दाखवत नाहीत. त्याांना ह ेनीटपण ेमाहीत असतां की 

मराठी माणसू हा आग्रही नसतो. काही दविणी राज्याांमध्ये स्र्थावनक भाषेचा 

काटेकोर आग्रह मी आजही अनभुवतो. ‘िॉ. लाखोटीयाांच ह े वनरीिण. 
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िेवटी सांत ज्ञानेश्वराांच्या पायी नतमस्तक होऊन, त्यांच्याच िब्दात 

वलहतो— 

माझा मराठावच बोल कौतकेु । परर अमतृातेही पैजा वजांके । 

ऐसी अिरे रवसके मेळवीन । 
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तू नसतीस तर 

 

 

  विवाजी सावांताांच्या “यगुांधर” ह्या ख्यातनाम सावहत्यकृवतच्या 

पावहल्याच पानावर त्याांनी ‘ श्रीकृष्णापाणमसत ू“ ह ेअपाण वलहलां आह.े 

त्यातलां पवहलां वाक्य आज प्रकषाान आठवलां. त्याांच्या जीवाला आकार 

दणेाऱ् या त्याांच्या पजु्य मातोश्री बद्दल त्याांनी वलहलां आह े---- 

“ त ूनसतीस तर? ’ ह्या एकाच प्रश्ात आहते माझ्या असण्याची सवा 

सवा वनववावाद उत्तरां. ”अगवद खरां आह ेह.े हचे वाक्य मला माझ्या आई 

आवण पत्नी दोघी बद्दल वलहावसां वाटतां. माझी आई नसती तर माझां 

अवस्तत्वच नसतां. मला नऊ महीने पोटात साांभाळून, प्रसतूीच्या वेदना सहन 

करून वतनां मला जन्सम वदला. मला चालायला-बोलायला विकवलां. 

आपल्या अनांत मायेच्या छत्ाखाली, माझ्यावर चाांगले सांस्कार करून मला 

उभ केलां, घिवलां॰. ह ेसगळां ती नसती तर झालांच नसतां पण खऱ् या अर्थाानां 

उभां राहून मी माझ्या जीवनाला सरुुवात केल्या नांतर फार काळ माझ्या 

पाठीवर मायेची र्थाप मारायला ती जगली नाही. माझां लग्न झाल्यानांतर 

तीनच वषाानां ती वारली. त्यापढेु माझ्या जीवनाला आकार दणे्यात माझी 

यर्थार्था सार्थ दणेाऱ् य माझ्या पत्नी बद्दलही मला हचे म्हणावसां वाटतां —“त ू
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नसतीस तर? “अन खरांच ह्या प्रश्ातच आहते माझ्या असण्याची सवा उत्तरां. 

आज मी जसा आह,े तसा असण्यात वतचा फार मोठा वाटा आह.े  

 ८ नोवेम्बर २०१४ला मला ४६ वषााची सार्थ दणेारी माझी पत्नी 

वारली॰गेल्या सहा वषााच्या माझ्या एकाांतात ज्या ज्या वेळी वतच्या अनांत 

आठवणी मनात दाटून येतात, तेव्हा परत परत वाटतां ‘ त ूनसतीस तर? ’ मी 

१९८४ साली, आय. आय. टी. मुांबई येर्थनू मेकस वनकल इांजीनीररांग मध्ये Ph. 

D. झालो. ह्या माझ्या Ph. D॰होण्यानां माझ्या ववचारिक्तीचा, माझ्या 

जीवन िैलीचा, माझ्या जीवनाच्या यिाचा मागाच बदलला. त्याला वेगळा 

आकार आला. ह्या सगळ्यात वतचा वाटा वकती मोठा होता ह्याची प्रकषाानां 

जावणव होत.े  

  मला आठवतां, १९७७ साली मी आय. आय. टी. मुांबईहून एम. टेक. 

होऊन िासकीय अवभयाांवत्की महाववद्यालय अमरावती येर्थ े लेक्चरर 

म्हणनू परत माझ्या पदावर रुज ूझालो. अन पढुच्या सहा मवहन्सयातच माझां 

असोविएट प्रोफेसर म्हणनू प्रमोिन झालां अन माझी औरांगाबादला बदली 

झाली. आय. आय. टी, त एम. टेक. ला असताांना पवहल ेसहा महीने मी 

होस्टेल मध्ये रावहलो. त्यावेळी माझी पत्नी माझ्या तीन वषााच्या मलुीला 

घेऊन काही वदवस माहरेी तर काही वदवस माझ्या खेि यावर तर काही वदवस 

वतच्या मोठ या बहीणीकिे रावहली. ‘मी अगदी एका खोलीतही तमुच्या 

बरोबर राहीन, पण जमलां तर अन तमुच्या अभ्यासात माझा अिर्थळा होणार 
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नसेल तर मला तमुच्या बरोबर न्सया ‘ असां वतनां, माझ पवहलां सेवमस्टर 

यिस्वीरीत्या सांपल्यानांतर मला साांवगतलां. सदुवैानां मला आय. आय. टी. त 

वन रूम वकचन ची एक जागा वमळाली. मग पढेु वदि वषा आम्ही वतर्थ े

बरोबर रावहलो. वतर्थे ती घरचां सगळां अन मलुीलाही साांभाळायची. वतला 

वतर्थ ेखपू आविलां.  

  औरांगाबादला आल्यानांतर, मी Ph. D. करावां असा वतनां सारखा 

तगादा लावला. अर्थाात मलाही ते करायचांच होतां. मग मी १९७८ साली 

Ph. D. साठी इांटरव्ह्य ुवदला अन आय. आय. टी. नां माझी वनविही केली, 

पण आमच्या तांत्वििण खात्यानां मला पाठववलां नाही. १९७९ ला परत 

माझी वनवि झाली. परत मला पाठववलां नाही. तेच १९८०ला झालां. पण 

ह्यावेळी मला सरकारनां साांवगतल की आता एम. टेक. हून आल्या नांतरची 

तमुची वतन वषा पणूा झाली, पढुच्या वषी तमु्हाला पाठववण्याचा ववचार 

करण्यात येईल. मग, १९८१साली मला अजा करावसाच वाटेना. माझा सवा 

उत्साहच मावळत आला. पण मला माझ्या बायकोनां परत उभ केलां . 

म्हणाली ‘तमु्ही अजा करा. वनवि झाली अन पाठवलां तर आपल्या 

मनासारखां होईल, अन नाहीच पाठवलां तर आपलां काही वाईट तर होणार 

नाहीच. तमुची वनवि होण आवश्यक आह,े तरच पढुां काही होईल. पनु्सहा 

मन लाऊन तयारी करा. त्या वषीही माझी वनवि झाली अन सरकरनही मला 

िेप्यटेुिनवर पाठवायचां ठरववलां. मग मी जलैु 1981ल आय. आय. टी. ला 
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जाऊन प्रवेि घेतला. 1 ऑगस्टला मला रुज ूव्हायचां होतां. आय. आय. टी. 

त वफज भरण्यासाठी साधरणता दहा जलैुच्या दरम्यान मी गेलो होतो. 

त्याचवेळी दोन वदवस र्थाांबनू वतर्थ ेमला एखाद घर, मग ते मागच्या सारखां 

वन रूम वकचन का होईना, वमळतां काय ह्याचा मी तपस केला. मी पवूी एम. 

टेक. ला वजर्थ ेराहायचो वतर्थ ेआजबूाजलूा सवा चौकिी केली. वतकिेच 

एका ड्रायव्हरचां क्वाटार होतां. त्याला ववचारलां. मी म्हटलां मी आय. आय. 

टी. किून रीतसर परवानगी घेईन. पण तो तयार होईना. दोन वदवस खपू 

प्रयत्न करूनही जमलां नाही. तसाच परत औरांगाबादला आलो. खपू 

ववचारात होतो. बायकोला म्हणालो ‘वतर्थ ेघर वमळालां नाही तर आपल्याला 

जाता येणार नाही. कारण दोन्सहीही मलुां लहान होती. एक चववर्थत आवण 

दसुऱ् याला तर के. जी. तच प्रवेि द्यायचा होता. मी कॉलेजमध्य ेहोस्टेल 

वॉिान होतो. कॉलेजच्या क्वाटारमध्य ेराहायचो. त्यामळेु तेही ररकाम करावां 

लागलां असतां. वतला म्हटलां ‘मग तमु्ही कुठे राहणार? बाहरेची भािी फार 

आहते. विवाय त ूएकटी कसां साांभाळणार ह ेसगळां? त्यापेिा हा Ph. D. 

चा नाद सोिलेला बरा. ‘ ती म्हणाली ‘असां काय करताय? एवढ या 

मवुश्कलीनां असिवमिन आवण िेप्यटेुिन वमळालां आह.े ही सांवध दविू नका. 

वतर्थ ेजागा वमळेपयतं मी कावढन कसेही चार-सहा महीने. इरे्थ नाहीच जमलां 

तर सवा घेऊन मी अमरावतीला जाईन. वतर्थ े होईल काहीतरी व्यवस्र्था. 

आमची काळजी करू नका. तमु्ही खरांच जा. ‘ मला ह ेसगळां कसां होणार 
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ह्याचा त्ास व्हायला लागला. नेहमी तीच काळजी. तिात नागपांचमी 

आली. त्या वदविी मी आमचे प्राचाया िाह ह्याांना घरी जेवायला बोलावलां. 

ते बांगल्यावर एकटेच राहयच.े त्याांचां कुटुांब पणु्याला राहत होतां. ते घरी आल े

तेव्हा म्हणाले ‘जाज ू केव्हा जाताय आय. आय. टी. ला? ’ मी काही 

बोलण्या आधीच माझ्या बायकोनां त्याांना माझ्या सवा अिचणी साांवगतल्या. 

ते म्हणाले ‘नो, नो, जाज ूय ूमस्ट गो फॉर Ph. D. . तमु्हाला जोपयंत आय. 

आय. ती. त फस वमली आकोमोिेिन वमळणार नाही, तोपयंत मी वमसेस 

जाजनूा ह ेक्वाटार ररकामां करायला साांगणार नाही. तमु्ही काहीही काळजी 

करू नका. आरामात जा. ’िाह साहबे गेले तसां ही मला म्हणाली ‘आता 

झालां समाधान? की आणखी काही पावहज?े आता जास्त ववचार करू नका 

अन तयारीला लागा. आम्ही आमचां बरोबर बघनू घेऊ. तमुची गजानन 

महाराजाांवर इतकी श्रद्ा आहने? , मग महाराज सगळां व्यववस्र्थत करवतल. 

’ अन खरांच महाराजानच्या कृपेनां मला वतसऱ् याच वदविी आय. आय. टी. 

त च Ph. D. करणाऱ् या माझ्या एका वमत्ाचा टेवलग्राम आला की ‘तो 

ड्रायवर क्वाटार द्यायला तयार आह.े त ूताबितोब त्याला येऊन भेट. ‘ मग 

मी परत मुांबईला जाऊन सगळां पक्कां  करून आलो. मग आम्ही आमचां 

काही सामान वमत्ाकिे ठेऊन अन बाकी सवा घेऊन २९ जलैु ला आय. 

आय. टी. ला पोहचलो.  
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  पढेु माझ्या सदुवैानां, दोन वतन मवहन्सयातच मला एक मोठां क्वाटार 

वमळालां. माझ्या गाईि चे एक प्राध्यापक-वमत् दोन वषाासाठी सहकुटुांब 

परदिेी जाणार होत.े त्याांचा केअरटेकर म्हणनू त्या क्वाटारमध्य ेराहण्याची 

ररतसर परवानगी वमळाली. दोन्सही मलुाांनाही कस म्पस मध्येच िाळेत 

असिवमिन वमळाली. मग माझ्या बायकोनां आनांदानां अन उत्सहानां मलुाांची 

अन घरची सगळी जबाबदारी स्वीकारली. मी सकाळी नऊ वाजेपासनू तर 

रात्ी अकरा वाजेपयंत माझ्या प्रयोगिाळेतच असायचो. अर्थाात दपुारी एक 

तास अन सांध्याकाळी एक तास घरी यायचो. मग घरचां सगळां-सगळां ती 

पाह्यची. त्यामळेु मला, माझ्या वेळेत, म्हणजे, वतन वषा दोन मवहन्सयात माझां 

Ph. D. चां काम पणूा करता आलां. ते करत असताांना माझ्या गाईि बरोबर 

माझे ८ िोध-प्रबांधही प्रकावित झाले. मला ररसचाची गोिी लागली. मला 

पढेु ह्याचा फार फायदा झाला॰ 

  पढेु मी प्रोफेसर, प्राचाया होण्यात तर मला त्याची मदत झालीच अन 

माझां कररअर खपू चाांगलां घिलां पण माझ्या ररसचामळेु, चार ववद्याथ्यंनी 

माझ्या मागादिानात Ph. D. आवण अठरा ववद्यथ्यांनी M. E. केलां. राष्रीय 

अन अांतरराष्रीय स्तरावर माझे 65 ररसचा पेपसा प्रकावित झाले. इतकचचां 

काय, अमेररका, औस्रेवलया, पोतुागाल इत्यावद दिेात जाऊन मी 

अांतरराष्रीय पररषदते माझे िोध-प्रबांध सादर केले. राष्रीय पररषदते तर मी 

जवळ-जवळ सवाच आय. आय. टी. अन काही एन. आय. टी. त प्रबांध 
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सादर केले. माझ्या 1985 ते 2010 ह्या काळात मी वेगवेगळ्या वठकाणी 

जवळ-जवळ 170 इन्सव्हायटेि टेवक्नकल टॉकस वदल.े ह्या माझ्या सवा 

यिात माझ्या पत्नीचा वाटा फार मोठा आह.े  

  पढेु मी दोन सरकारी अन दोन खाजगी अवभयाांवत्की 

महाववद्यालयाचा प्राचाया असताांना, माझ्या व्यस्त अन जबाबदारीच्या बारा 

वषाात वतनां मला अनेक अिचणीं च्या प्रसांगी योग्य तो धीर वदला, आधार 

वदला; वेळप्रसांगी सल्लाही वदला. यर्थार्था सार्थ वदली. ‘आपण कधीचां 

कुणाचां वाईट वचांतलां नाही, तेव्हा महाराजाांच्या कृपेनां सवा व्यववस्र्थत पार 

पिेल असां सारखां म्हणायवच. आमच्या कौटुांवबक जीवनातलेही अनेक 

प्रसांग मला आठवतात, ज्यावेळी अिीच सार्थ वतनां मला वदली. माझ्या 

सवाार्थाानां यिस्वी आवण समाधानी जीवनाचां श्रेय वतला जातां. म्हणनू वतची 

सोबत सटुल्यानांतरच्या गेल्या सहावषाात वतच्या आठवणींना उजाळा 

दतेाांना, मला अनेक वेळा वाटतां ‘ त ूनसतीस तर? ‘. पण मग सरुवतीलाच 

आदरणीय विवाजी सावांताांनी म्हटल्याप्रमाणे ‘ ह्या एकाच प्रश्ात आहते 

माझ्या असण्याची सवा उत्तरां. ’ 

  ८ नोहेंबरला वतच्या सहाव्या पणु्यवतर्थीच्या वनवमत्त्यानां, माझ्याच 

एका कववतचे्या काही ओळी आठवतात -------- 

 “ In my moments of success and joy to cheer,  
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  And to encourage me in my moments of despair,  

  You had always been there.  

  I built my life from scratch to fulfillment,  

  I could not have seen that moment, but for your share.  

  A friend you had always been, to encourage and 

console,  

  The love, respect and the trust and faith, made me 

reach every goal.  
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सारखा काळ चालला पुढे 

 

 

आठ नोव्हेंबरला माझ्या पत्नीच्या आकवस्मक वनधनाला सात वषं 

होतील॰ गेल्या सात वषाात वतची आठवण आली नाही असा एकही वदवस 

गेला नाही. पण दरवषी आठ नोव्हेंबर आला की आठवणींचा गवहवर दाटून 

येतो अन मग माझ्या ह्या गवहवरला वाट मोकळी करून दणे्यासाठी दर आठ 

नोव्हेंबरला मी दवैनक वहांदसु्र्थानात वतला श्रतुी-समुन वाहतो. आजचां ह े

सातवां स्मतृीसमुन. खरां म्हणजे आठवां. वतच्या वरचा माझा पवहला लेख ' द 

िो मस्ट गो ऑन " हा ती वारल्या नांतर एका मवहन्सयानां, आठ विसेंबर ला 

च दवैनक वहांदसु्र्थानात प्रकावित झाला होता॰ मला आठवतां, ती 

वारल्याच्या सोळाव्या वदविी मी मॉवनंग वॉक वरुन परत येत होतो. समोरून 

तळुजापरूकर ववहनी येताांना वदसल्या. ही वारली त्याच्या दोन-तीन मवहने 

आधीच, माझे वमत् आवका टेक्ट तळुजापरूकराांच असांच आकवस्मक वनधन 

झालां होतां. रोज सकाळी वफरताांना ती दोघां अन आम्ही समोरासमोर आलो 

की नमस्कार-चमत्कार होऊन आम्ही दोनचार वमवनटां बोलायचो. ते वारल्या 

नांतर सकाळी समोर ववहनी वदसल्या की चालता चालताच नमस्कार 

व्हायचा. त्यावदविी तळुजापरूकर वावहनी अन मी समोरासमोर आलो तस े
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आम्ही दोघां वह र्थाांबलो. ही वारल्याचां त्याांना मावहत होतां॰ आम्ही र्थाांबलो 

तस ेदोघाांचे हात आकािाकिे वर गेले(ईश्वराची मजी). दोन वमवनटां आम्ही 

एकही िब्द बोललो नाही. मात् ववहनी वळल्या तिा म्हणल्या ' बट सर, द 

िो मस्ट गो ऑन. 'आवण यस, द िो इज गोइांग ऑन फॉर लास्ट सेव्हन 

वयअसा. माझ्या त्या लेखातच, मी 1959 ला नवव्या वगाात असताांना 

बलुिाण्याच्या गजानन टॉकीज मध्ये पावहलेल्या, ' दोन घिीचा िाव ' ह्या 

मराठी वचत्पटातलां एक गाण वलहलां होतां. ( ह ेगाण अन त्यातलां काव्य, 

भाव मला इतके आविले होत ेकी मी ते तेव्हा पाठच करून टाकलां होतां. 

अन त्या वयात झालेलां पाठाांतर मनषु्य आयषु्यभर ववसरत नसतो. ) ---- 

"ववश्व चक्र ह ेअववरत वफरते, मरणामधनूी जीवन उरत.े  

अश्र ूआजच ेउद्या हासवतल, नवल असे केवढ े

सारखा काळ चालला पढेु. कुणाचे कुणाववण ना अिे, सारखा काळ-

--- 

विविर नेतो वहरवी पाने, झाि उभे ह ेकेववलवाणे,  

वसांत येता पनु्सहा आगळा, साज तयावर चढ.े सारखा--- 

वग्रष्म टावकतो जाळून धरती, मकेु जलािय परर तगमगती,  

मेघ ओवततो त्याांच्या वरती, भरूनी अमतृ घिे. सारखा— 

मरणारा तो जगास मकुतो, त्याच्या मागे कोणी जो उरतो,  
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दों वदवसातची िोक ववसरतो, ओसरूनी रिे. सारखा काळ--- 

दों वदवसातची िोक ववसरतो ह ेकटू सत्य आह.े कुणाचे कुणाववण न 

अिे हहेी वततकां चां खरां आह.े पण िोक ववसरला तरी आठवणी कोणीही 

कधीही ववसरू िकत नाही. चार वषाापवूीच्या माझ्या एका लेखात मी 

वलहलां होतां, कुठेतरी वाचल्यासारखां आठवतां, ‘आपण ज्या व्यक्तीवर प्रेम 

करतो त्याच्या अवस्तत्वािी आपलां अवस्तत्व वकती एकरूप झालेलां असतां 

ह्याची ती व्यवक्त जीवांत असताांना आपल्याला कल्पनाही नसते. माणसू 

गेल्या नांतर घर ररतां होतां. मन मात् भरून राहतां बऱ् याच आठवणींनी, आवण 

सहवासात घिलेल्या अनेक प्रसांगाांनी. आठवणींच्या धाग्याची वीण 

सहजासहजी उसवत नाही. ह्या आठवणी म्हणजे जगण्याचा मोठा आधार. 

' वां, प.ू काळ्याांनी त्याांच्या झपझूाामध्ये एका वठकाणी वलहलां आह े"पत्नी 

गेली वक ववश्व हरवलां. सरू नसुता सरूच राहतो. उरलेल्या आयषु्याचां सांवगत 

होत नाही. सरू म्हणजे सांवगताची जननी. बासरी ही नसुती भोकां  असलेली 

बाांबचूी नळी असते. ओठातनू फुां कर, प्राणाचां चैतन्सय दणेारा गेला की 

बासरीचा पनु्सहा बाांब ूझाला. एका टोकाला कापिाचा तकुिा लावलेली ती 

एक झटकणी होत.े प्राणाची फुां कर घालनू ओठाला लावणारी पत्नी गेली की 

नवऱ् याची झटकणी होत.े ” मी मात् माझी तिी झटकणी होऊ वदली नाही. 

ते माझ्या पत्नीलाही आविलां नसतां. आवण झालीच असेल झटकणी तर 

अांत:करणावर चढलेली द:ुखाची जळमटां झटकण्यासाठी, उरलेल्या 
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आयषु्यावरची धळू झटकण्यासाठीच मी वतचा उपयोग केला. कारण? ‘द 

िो मस्ट गो ऑन॰’ माझी बायको मेल्यानां माझ्यावर सवाात मोठा जो 

आघात झाला तो म्हणजे माझा सांवादच हरवला. व. प.ू नी पढुां वलहलां आह े

‘आपल्या सवा प्रकारच्या भावनाांना अवभव्यक्त करण्याचां, आपल अांत:करण 

सखुद:ुखात, आनांदात, अिचणीत ररतां करण्याचां एकमेव वठकाण म्हणज े

तमुच्या बायकोचां वकां वा नवऱ् याचां अांत:करण. वतर्थ ेकुठलाही पिदा नसतो. 

आवण काही काही जोिपी तर खपू ससुांवादी असतात, ’ आमचां जोिपांही 

तसांचां खपू ससुांवादी होतां. आम्ही तासांतास एकमेकाांिी बोलायचो. 

सांध्याकाळचा चहा घेताांना, रात्ीजेवताांना िायवनग टेबलवर, सांध्याकाळी 

बाहरे झोपाळ्यावर, प्रवासात. सांवाद हा आमच्या जीवनातला फार मोठा 

दवुा होता. ह्या सांवादा वरुनां आठवण आली. माझां लग्न झाल्यावर माझी 

अन प्रेमची (प्रेम ह ेवतचां नाव) सािेपांचचेाळीस वषााची सोबत झाली. ह्या 

सािेपांचेचाळीस वषाात फक्त वदि वषा आम्ही एकमेकाांपसनू दरू रावहलो. (6 

महीने मी आय. आय. टी त एम. टेक. च्या पवहल्या सेवमस्टर ला होतो तेव्हा, 

3 महीने जमिेिपरूला टाटा स्टील मध्ये रेवनांग ला होतो तेव्हा, 2 मवहने 

वतची दोन बाळाांतपण झाली तेव्हा, एकेक मवहना माझी पणुे आवण 

औरांगाबाद, जळगावला बदली झाली तेव्हा आवण इतर 4 मवहन)े. तमुचा 

ववश्वास बसणार नाही, पण, ह्या वदि वषाात आम्ही एकमेकाांना 118 (एकिे 

आठरा) पत् वलहली. त्या पत्ाांची मी, तारीखवार एक फाईलच करून ठेवली 
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आह.े ती माझ्या जवळ अजनूही आह.े ती फाइल पाहून माझा एक जवळचा 

वमत् म्हणाला “यार, वदि वषाात 118 पत्. आश्चया आह.े आवण त्याहूनवह 

मोठां आश्चया म्हणजे तमु्ही दोघाांनी ती साांभाळून ठेवली. ” त्या फाईलच्या 

कव्हरपेज वर मी वलहून ठेवलां आह े“ इन 118 पत्ोंमे हम्रारा आपसी प्यार, 

ववश्वास, आदर ओर हमारे सांगसांग चलनेका हरपल का एहसास प्रवतत होता 

ह।ै इसमे, प्यार ह,ै विकवे ह,ै विकायते ह,ै एकदजुेसे दरू रहनेका-

अकेलेपनका एहसास ह,ै उसकी टीस ह।ैएकदजूकेे भावनाओका आदर 

ह।ैयह पत् याने हमारा आपसी सांवाद ह।ै As Simon Garfield said--

These letters are a form of expression, emotion and tactile 

delight we may clasp to our heart “ आता वतच्या जाण्यानां, 

सांवादाच्या ह्या हरवण्यानां म्हणावांस वाटतां— 

एहसास की खिुब ूकहाॅँ, आवाज के जगुन ूकहाॅँ,  

 खामोि यादोके वसवा, घर मे रखा कुछ भी नहीं। 

  माझ्या, वतच्यावर वलहलेल्या गेल्या सहा सात लेखात मी आमच्या 

बद्दल बरांच काही वलहलां आह.े आज जे वलहलां नाही, अिा एका गोष्टीची 

आठवण आली. गेल्या दीि-दोन वषाात दवैनक वहांदसु्र्थानात माझे ववववध 

ववषयाांवर जवळजवळ 55 लेख प्रकावित झाले॰ माझे लेख वाचल्यानांतर 

बऱ् याच ओळखी-अनोळखी वमत्ाांचे मला, लेख आविल्याचे, छान 
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वलहलय तमु्ही असे फोन, मेसेजेस येतात. ह ेऐकायला, वाचायला ती असती 

तर वतला खपू आनांद झाला असता॰ माझ्या ह्या इांवजवनअररांग च्या ताांवत्क 

लेखनाच्या प्रपांचातनू, मधनू मधनू काही वेळा मीएखादा लवलत लेख 

वलहला वकां वा एखावद कववता वलहली की, तीच माझा पवहला वाचक वकां वा 

श्रोता असायची. ते वाचलां, ऐकलां की नेहमी म्हणायची, ‘वकतना अच्छा 

वलखते हो तमु. हरदम क्य ुनही वलखते? ‘मी हसण्यावारी न्सयायचो. असां 

करता करताच वतनां, 2009 मध्ये माझा वहन्सदी कववता सांग्रह “ ववद्रोह “ 

प्रकावित केला. व आदरणीय पद्मश्री प्रभाकरराव वैद्य ह्याांच्या हस्ते त्याचा 

प्रकािन सोहळा पार पािला. ह्या कववता सांग्रहात माझ्या सवाच कववता 

नाहीत. वतला जास्त आविणाऱ् या 54 कववताच वतनां वनविल्या. मी 

वतच्यावर, ती जीवांत असे पयान्सत दोनच कववता वलहल्या. (ती वारल्या नांतर 

बऱ् याच वलहल्या). त्यापकैीही वतनां, आमच्या लग्नानांतर पवहल्या श्रावणात 

मी वलहलेली कववता वनविली. अन वतच्या साठाव्या वाढवदवसाला 

वलहलेली टाळली. पण मी नांतर वतला ती टाकायला साांवगतलां. पवहल्या 

श्रावणातलीही काही रोमस ांवटक नव्हती॰ आम्हा राजस्र्थानी लोकाांमध्ये 

लग्नानांतरचा पवहला श्रावण सरुू होताच, माहरेचे लोक आपल्या 

नवपररणीत मलुीला माहरेी घेऊन जातात अन अख्खा श्रावण, 

(हरतालीकेपयंत), वतला माहरेीच ठेवतात. (वकती हा दषु्टपणा). ती माहरेी 
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गेल्यानांतर, वतला वलहलेल्या पावहल्याच पत्ात, (त्या 118 पत्ातलां पवहलां 

पत्) पत्ालाच कववतेच विषाक दऊेन, मी ही कववता  

प्यासा सावन 

वकतनी वबती ऐसी रात,े पलकोम ेलेकर वनांद,े  

वकतन ेआय ेऐसे सावन, ओर वकतनी ही बरसी बुॅँद े। 

पर आया अब ऐसा सावन, हर बूांद यहा झनकार करे। 

पलकोमे अब त ूबैठी ह,ै वनांद आखोसे इनकार करे । 

कहती ह ैआखे वनांवदयासे, वकसी ओर से ह ैइकरार हुआ,  

बस ख़त्म ह ैतेरा बसेरा अब, वकसी ओर से हमको प्यार हुआ । 

ऐ सपनोकी रानी मेरी, जब तक ना होगी पास मेरे,  

यह झगड़ा वनांद ओर आखो का, चलत ेही रहगेा वबन तेरे । 

मै कहता हु मझुपर न सही, इन आखोपर तरस खाओ,  

कुछ मै भी परेिा हू लेवकन, पहल ेइनको तो समझाओ । 

मेरा क्या मै सजल नेत्, वफ़र भी सावन मे प्यासा हू,  

तमु क्या जानो अांदर कैसे, बाहर तो अच्छा खासा हू । 

  असा हा पवहला श्रावण॰ पण नांतर चार-पाच वषाातच (1975 ला) 

आम्ही आय. आय. टी. मुांबईत दोन वषाासाठी गेलो अन वतर्थल्या 
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वहरव्यागार पररसरात अन पवई लेक(तळे) च्या काठी पढुच ेश्रावण चाांगले 

गेले॰ ह े एवढ या साठी आठवलां की, 2008 ला मलुाकिे अमेररकेला 

जाताांना, मुांबईहून वनघायच्या एक वदवस आधीच आम्ही माझे वमत् िॉ. 

सारिा, ह्याांच्याकिे आय. आय. टी. ला राहायला गेलो. सांध्याकाळी वफरत 

वफरत पवई लेक च्या काठी 33 वषांनांतर त्याच वठकाणी बसलो अन वतर्थे 

आम्हालापवुीचां सगळां आठवनू, त्या रात्ी मी वलहलेली कववताही वतला 

खपू आविली.  

उम्र का उतार 

याद करो वप्रय ेपहला सावन,  

हलकी हलकी पड़ी फुहारे, भीगा र्था तन, भीगा र्था मन । 

अगम अर्थक उत्साह भरा र्था कवलयोसा अपना नवयौवन । याद करो-

-- 

कल ववकवसत फूलो मे होने, और सौरभ फैलान ेअपना,  

आकाांिा के पांख लगाए, परवाजोकी वदिा र्थी गगन । याद करो---- 

मस्त हवामे उन्सनत होकर, हम उड़े रे्थ बनकर बादल,  

बनकर पागल यौन ज्वारसे, रांगवबरांगे सॅँजोके सपन । याद करो--- 

मेघ कुां भसे झरझरझरती अमतृ धारा ऐसी र्थी वह,  
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प्रणय तषृा को और बढ़ाकर । सलुगाया र्था सारा तनमन । याद करो-

-- 

आज उम्र के इस उतार पर, उस चढ़ाव को याद वकये हम,  

उसही वझल के उसी वकनारे, खोज रह ेवह वबत ेिण िण । याद करो-

--- 

हम वही और तमु वही हो, वही वझल ओर विृ वही यह,  

पर तब सर के ऊपर लगता जो, कोसो दरू आज ह ैगगन । याद करो-

--- 

समय बदलते स्वर सरु बदले, ताल भी बदला लय भी बदली,  

कभी मालकां स कभी जोवगया, कभी केदार कभी ह ैयमन. याद करो 

वप्रय ेपहला सावन 

 

सोबत सांपली की मग आयषु्यच उसवनू जायला लागतां. पण, 

आठवणींच्या धाग्याची घट्ट वीण सहजासहजी उसवत नाही. ह्या आठवणी 

बरोबर घेऊन जगताांनामाझां मन मात् सारखां म्हणत असतां— 

तमु वबन मै, सररता वबन सागर, ज्योत वबन दीपक, जल वबन गागर । 

मरुझाया फुल वबन पररमल का, कलरव खोया बहता वनझार । 

वबन मांवजल की सनुी सड़क मै, चलती राह, पर नहीं ह ैिगर । 
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पर्थ अॅँवधयारा नहीं ह ैमगर, भरी ह ैआखे, धुांदलायी नजर । 

तनहा तनहा घोर अांधेरा, अमावस का उदास सागर,  

चाॅँदरात की चभुती िाांती, और यादोंका चलता कहर । 

वनांद हो गयी जदुा आखस,े पलपल भारी, दरू ह ैसहर । 

पाव नहीं अब उठते मेरे, पर करना ह ैपरूा सफर । 

मखुर गयी वादोसे अपन,े मझुकों छोड़ा आधी राह पर,  

वफरभी रहना हमसाय ेसी, जैस ेसार्थ रही जीवनभर । 

मरण म्हणज ेएक वस्वकृती, तिजोि, वस्वकार करणच असतां. आता 

ह ेद:ुख भोग ूअन एकदाचां सांपवनू टाकू, असां काहीच नसतां. खऱ् या अर्थाानां 

हा स्वत:तां घिवनू आणण्याचा वकां वा घिून आलेला बदलच असतो. An 

alteration of your being. आवण मग, “ द िो मस्ट गो ऑन “’. म्हणनू, 

ही सातवी श्रद्ाांजली वाहताांना, वतलाच उद्दिेनू म्हणतो--- 

वलखना तो ये र्था वक, खिु हू तेरे बगैर भी,  

पर कलम से पहल,े आस ूकागज पर वगर गया ।.  
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तनरपेके्षचं देिं 

        

      परवा माझ्या एका वमत्ानां मला एक सुांदर पोस्ट पाठवली. मी ती एकदा 

नाही तर लागोपाठ दोनदा वाचली. पोस्ट मध्ये जे वलहलां ते वाचनू अांतमुाख 

झालो.  ते अनेकाांनी वाचलां असेल पण अनेकाांनी ते वाचलां ही नसेल. ते 

सवांनी वाचवां असां मनोमन वाटलां अन ह ेवलहायला बसलो. आधी ती पोस्ट 

ज्या कोणी वलहली असेल त्याांच्या परवानगीनां त्याांच्याच िब्दात 

जिीच्यातिी दतेो. 

“ पलुांचे नातेवाईक चांद ूठाकूर ह ेहवाई दलात होत.े त्याांच्या जवळच्या 

वमत्ाचां ववमान अपघातात वनधन झालेलां होतां. अिा प्रसांगी आयषु्याबद्दलच 

वनरािा वाटून त्याांनी पलुांना एक पत् वलहलां. त्या पत्ाचां पलुांनी वलहलेल्या 

उत्तराचा काही भाग--- जीवन का जगावां इर्थपासनू त्यातला सगळ्यात मोठा 

आनांद कुठला इर्थवर सगळां सगळां अगदी अलगद गाठ सोिल्यासारखां पलु 

इरे्थ साांगतात. 

वप्रय चांद ू, 

तलुा वाटतां ‘ मी फ्लाई ांग का करावां ? ‘ चांद,ू अरे कारकुनाांनी तरी मानेचा 

काटा मोिेपयंत का वझजावां ? 
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भांग्याांनी सांिास साफ का कराव े ? वियाांनी बाळांतपणाच्या यातना का 

भोगाव्या ? इतकां च काय गाणाऱ् याांनी का गावां ? वचत्काराांनी वचत्े का 

काढावी ? जगात कुणी कुणाला दखु:का द्यावां या प्रश्ाइतकाच जगात कुणी 

कुणाला आनांद तरी का द्यावा हा प्रश् ववचारता येण्यासारखा आह.े 

िहण्याांनी ह्या प्रश्ाांच्या मागे लाग ूनये. कारण ह ेसारां काय आह,ेकिासाठी 

आह ेह्याचां उत्तर कुणालाही सापिलेलां नाही. ह ेआह ेह ेअसां आह.े नाहीतरी 

फुल म्हणजे काय असतां रे ? काही िीकेसर काही पुांकेसर एक मऊ मऊ 

तकुि याांचा पुांजका एवढांच ना? पण आपण त्याला अर्था वदला. कुणी ते 

प्रेयसीला वदलां. कुणी दवेाला वदलां. कुणी स्वत:च्या कोटाला लावलां. आवण 

फुलाला अर्था आणला. जीवनलाही असाच अर्था आणावा लागतो. आवण 

तो अर्था काहीतरी घेण्यात नसनू काहीतरी दणे्यात असतो. जीवनाला आपण 

काहीतरी द्यावां लागतां. अगदी वनरपेि बवुद्नां द्यावां लागतां. आवण मग 

जीवनाला अर्था येतो. जीवनाच्या त्या िणाांची मजा हीच की ते दसुऱ् याांना 

वदल ेतर जीवनाचां सोनां होतां नाहीतर िदु् माती. आपलां जीवन मातीमोल 

वाटायचां सदु्ा एकाच कारण की मला दसुऱ् याांच्या जीवनात सखु कसां दतेा 

येईल ह्याचा ववचार आपल्याला अस्वस्र्थ करीत नाही. आवण तो ज्याांना 

अस्वस्र्थ करतो,ते भाग्यवान जीवनाला अर्था आणतात. 
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     जीवनाचा मळा आपण विांपावा. उगवलां तर उगवलां. मग कुठल्याही 

िेत्ात त ूऐस. वैमावनक ऐस अगर हमाल ऐस. बोजा टाकायचाच असेल तर 

तो आनांदानां टाकावा. वैतागच्या वठणग्या लगेच पायाखाली ववझवाव्या. 

वैताग,कां टाळा मलाही येतो. िदु्रपणा वदसतो. स्वार्था वदसतो. पण तसा स्वार्था 

आवण िदु्रपणा माझ्यातही कुणाला आढळणार नाही ना, याची वचांता 

असावी. म्हणजे मग जगण्याला धार येत.े मनाचा आम्ल झितो. 

    त ू ह े Philosopher वाचण्यापेिा लवलत लेखक वाच. 

िोटोवस्की,विकन्सस,िेक्सवपअर वाच.  जीवनाला रांग दणेारी माणसां ही. 

तत्वज्ञाांचां अन माझां कधीच सतु जमलां नाही. िनू्सयाला भागत बसणारी 

मांिळी करायची आहते काय ? त्यापेिा तझु्या घरासमोर फुलबाग करायला 

लाग. जीवनातला आनांद अत्तराच्या कुवपतलां झाकण उघिल्यासारखा 

दरवळायला लागेल, आवण ऐसा मझा येईल. 

     तझु ेसोबती अचानक गेले आवण तलुा दखु:झालां. साहवजक आह.े 

अांतमुाख होणही साहवजक आह.े त ूम्हणतोस की Their deaths were 

not justified. 

      My dear boy, whose deaths are justifiable? माझा एक भाऊ 

औषधाच्या अभावी वयाच्या अकराव्या वषी वारला. माझे विील अत्यांत 

वनव्यासनी होते. वनष्पाप होत.े प्रामावणक होत.े ते पन्सनािीच्या आधी 
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हृदयववकारानां वारले. परवा मुांबईत गोळीबारात माणसां मेली. आवण 

वहरोविमा? त्याबद्दल वलहायला हवां का? ज्यावदविी जन्समाला येण 

जस्टीफाएबल होईल त्यावदविी आपण मरण्याचां जवस्टवफकेिन िोधत 

बस.ू पण आज हाती आलेल्या िणाचां सोनां करायचां आह.े कळावे॰ 

   भाई  " 

      सरुवातीलच मी म्हटल्या प्रमाणां ह ेअांतमुाख करणारां पलुांच पत् मी दोनदा 

वाचलां. " 'जीवनाला काहीतरी द्यावां लागतां. अगदी वनरपेि बदु्ीनां द्यावां 

लागतां. आवण मग जीवनाला अर्था येतो. " खरां आह.े मी तर त्याच्याही पढेु 

जाऊन म्हणेन की आपल्या जीवनाला काहीतरी अर्था यावा हीही अपेिा नां 

ठेवता ,वनरपेि दणे्याच्या अनांत गोष्टी, अनांत प्रमाणां आपण रोज 

सभोवतालच्या वनसगाात पाहतो. मनाला मोहून टाकणारा सवुास दणेारी 

प्राजक्ताची फुलां, ' वा. काय सुांदरां सवुास आह.े ' असां म्हणण्याची सदु्ा 

आपल्याकिून अपेिा ठेवत नाही. सकाळी सकाळी फुलनू ,बहरून 

सभोवतालच्या आसमांतात तो हवा हवा वाटणारा सवुास ती फुलां वकती 

वनरपेिपणे ववखरुतात. तपत्या उन्सहात आसऱ् याला येणाऱ् या वाटसरुला, 

रस्त्याकाठचां मोठां झाि सखुद सावली दतेां. सयूााची प्रखर वकरण स्वत:च्या 

अांगावर घेऊन आसऱ् याला आलेल्या वाटसरूला ते वकती वनरपेि पणानां 

सावली दतेां. 'तझु्या वाटर बसग मधलां घोटभर पाणी माझ्या मळुािी टाक ' 
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असां झाि कधी म्हणतां का? मैलोनमैलाांची पायवपट करून तहानेनां व्याकूळ 

झालेल्या जीवाला रस्त्यात अनाहूतपणे आिवी आलेली नदी त्याची तहान 

भागवताांना त्या वाटसरूकिून काही अपेिा ठेवत?े मनमोहून टाकणारां 

िीतल,प्रसन्सन चाांदणां आपल्यावर ववखरुणारा चांद्र ही त्याचां चाांदणां 

वनरपेिपणेच विांवपत असतो. बदल्यात तो काही मागत नाही. 

       जगभरच्या लाखो रवसकाांना आपल्या गानस्वराांनी मांत्मगु्ध करणाऱ् या 

गानकोवकळा लताताई ांनीही कधी ह्या गाण्याचे वतसहजार रुपय े वमळाव े

वकां वा माझ्या गाण्याची कोणी तारीफ करावी ह्या अपेिेनां कुठलांचां गाणां 

आयषु्यात गावयलां नाही. त्याांनी गावयलेलां प्रत्येक गाणां म्हणजे त्याांनी 

बाांधलेली स्वर िारदा सरस्वतीची पजुा होती. (असां म्हणतात की लताताई 

रेकॉविंग रूम मध्ये प्रवेि करण्यापवूवा पायतली चप्पल बाहरे काढायच्या) ते 

वनरपेि दणेां नसतां तर असां अमरत्व पावलांच नसतां. त्याांच्या गाण्यानां 

जगभरातल्या अनेक प्राांताांच्या,अनेक दिेाांच्या,अनेक 

भावषकाांच्या,आबाल-वधृाांच्या मनाला मोवहनी घातली नसती. 

    वनरपेि दणे्याचां चालतां-बोलतां उदाहरण म्हणजे ‘आई’. नऊ महीने 

आपल्या गभाात साांभाळून, जन्समानांतर आपल्या अांगावारचां दधू पाजनू, पढेु 

आयषु्यभर आपला साांभाळ करणारी, आपल्यावर मायेची पाखरां घालणारी, 

आपल्या सखुद;ुखात सतत आपली काळजी करणारी आई, आपल्याकिून 
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काही अपेिा ठेवत े ? वतच्या त्या वनरपेि दणे्यानां ‘आई’ ही दोन अिरां 

अजरामर झाली. जगभरातल्या अनेक कवींनी वलहलेलां, ती महाकाव्य 

झाली.    

   वनरपेि बवुद्नां ज्याला वदलां, त्याच्या चेहऱ् याकिे जरी पावहलां तर ते दणेां 

वनरपेि होतां, याची प्रवचती एखाद्या त्यस्र्थालाही झाल्या वाचनू राहणार 

नाही॰ 

     पलु्ांनी म्हटल्याप्रमाणे िनू्सयाला भागत बसणाऱ् या तत्वज्ञ मांिळी पैकी 

एक, मी ही नाही. उघि या िोळ्याांनी सभोवताली ज ेवदसतां ते मी वलहीत 

गेलो. अन खरांचां मला पलु्ांच्या ह्या पत्ामळेु वनरपेि दणे्यातल्या आनांदाची 

उजळणी करता आली. एवढ या छोट यािा पत्ातनू, स्वत:ला तत्वज्ञ न 

समजणाऱ् या  प.ूलां सारख्या महान व्यक्तीकिूनच जीवनाचां ह ेमोठां तत्वज्ञान 

वलहलां जाऊ िकतां.  “ प ुल, तमुच्या आत्म्याची मी नम्रपणे िमा मागतो. 

पण खरे तत्वज्ञ तमु्हीच नाहीत का प ुल ? िनू्सयाचा भागाकार न करत बसता, 

कुठल्या तरी आकि याच्या पढेु िनू्सय वलहून त्या िनू्सयाला अर्था दणेारे तमु्ही. 

अगदी हलक्या-फुलक्या पण मावमाक िब्दात अन हसत-हसवत चार 

वाक्यात जीवनाचां तत्वज्ञान तमु्ही साांवगतल्याची प्रवचती आम्हा वाचकाांना 

अनेक वेळा आली आह.े हसत खेळत इांजेक्िन दणेारे िॉक्टर तमु्ही. “ 

तमुची अिी अनेक पत् अनेक वाचकाांपयान्सत पोहचलीच नसतील. असांच 
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एक लताताई ांना तमु्ही वलहलेल्या, त्याांच्या पत्ाचां उत्तर (लोकसत्तेत 

प्रकावित झालेलां) वाचण्यात आलां.  

“ वप्रय लता, 

     तझु्या इतक्या गिबिीच्या कायाक्रमातनू आठवण ठेवनू पत् पाठववल्या 

बद्दल मनापासनू आभार. तलुा सायनसचा त्ास असल्याच े त ू

साांवगतल्यामळेु मला काळजी  वाटत होती. गाणाऱ् याचे आवण नाटकात 

काम करणाऱ् याचे िरीर हचे वाद्य असल्यामळेु, ते नादरुुस्त असनू चालत 

नाही. एवढांच नव्ह ेतर चार माणसाांसारखी ह्या कलाकाराचीही प्रकृती आज 

ठीक नसेल असा ववचार करायला प्रेिकही तयार नसतात. काही वषाापवूी 

‘बटाट याच्या चाळीचा’ प्रयोगकरीत असताांना अचानक माझी पाठ धरली. 

तिा पररवस्र्थतीत प्रयोग रेटला. लोक त्यातल्या ववनोदाला हसत होत.े 

आणी मी मात् मनात ‘ लेको तमु्हाला हसायला काय होत े? माझे इरे्थ काय 

हाल चालले आहते ते माझां मला ठाऊक ‘ म्हणत होतो. वसक लीव्ह वगैरे 

सोयी कलावांताांना नसतात. 

    तझु्या सायनस ने इांग्लांिच्या हवेत पळ काढला ह े वाचनू मला खपू 

समाधान वाटलां. तझुा कायाक्रम चाांगला झाला ह ेवलहाण्याची गरजच नाही. 

‘कायाक्रम झाला’ ह्याचा अर्थाच चाांगला झाला.   
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   माझी प्रकृती ठीक आह.े गिुघ्याचा सांवधवात ह ेदखेील कलावांतसारखे 

लहरी दखुणे आह ेअसे मला वाटायला लागले आह.े वविेषत: सार्थीदार 

कलावांतसारखे. एखाद े वदविी माझे गिुघे अगदी मोकळेपणाने वागतात, 

तर कधी कधी वनष्कारण अखिूपणा करायला लागतात. त्याांच ेकधी काय 

वबनसत ेतेच कळत नाही. परवाच एक िॉक्टर ऑपरेिन करून बघ ूम्हणाले. 

िॉक्टराांची बघण्याची हाऊस भागवण्याची जबाबदारी माझ्या अांगावर 

घ्यायची माझी इच्छा नसल्यामळेु मी त्याांना नम्रपणे नकार वदला. मला ह्या 

सजान लोकाांच्या ‘ओपन करून बघ ू‘ ह्या वाक्याची नेहमीच गम्मत वाटत.े 

नसुते उघिून बघायला आपले िरीर काय मोफत वाचनालायच्या टेबलवर 

पिलेले मावसक वगैरे आह ेअसे याांना वाटत ेकी काय ? जाऊ द.े 

    तझु्या पत्ातला आल्बटा हॉल, पालावियम वगैरेचा उल्लेख वाचनू  पनु्सहा 

एकदा इांगलांिला जाण्याची माझी इच्छा बाळवली. त्या दिेात मी सात-

आठ मवहने काढल ेआहते. जगातल्या बऱ् याच दिेात जायची सांधी मला 

वमळाली. 

    मला इांग्लांि तर फार आवितो. तस ेप्रत्येक दिेाचे आपापल े वैविष्ट य 

आह.े जपान सुांदर आह.े इटली सुांदर आह.े पसररस वकती छान आह.े पण 

भाषेच्या अिचणीमळेु वतर्थे अिाण्यासारख ेवाटत.े लांिनला मी पवहल्या 

वदविीदखेील वगरगावात वहांिल्याच्या सहजतेने वहांिू लागलो. भाषा आली 
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नाही की सदीन ेनाक चोंदल्याच्या अवस्र्थेत अत्तरच्या दकुानात गेल्यासारखे 

वाटत.े इांग्रज तसा अबोल आह.े पण चतरुाईनां त्याच्या गळ्यातल्या टायची 

गाठ जरा सैल केली की गप्पागोष्टीत मस्त रांगतो. अर्थाात आता लांिनचाही 

भेंिीबाजर झाला आह.े त्यामळेु आवण एकूणच जगातल्या सगळ्या 

महानगरतनू स्कायस्के्रपर सांस्कृती असल्यामळेु लांिन-न्सययूाका -टोवकयो 

वगैरे इरोस वसनेमापलीकिल्या मुांबईसारखीच झाली आहते,हा भाग 

वनराळा. पण इांग्लांिचा ग्रामीण ववभाग अजनूही सुांदर आह.े जरूर पहा. वतर्थे 

दरवषी िेक्सवपअरची नाटकां  पाहा. एव्हन नदीकाठच्या त्या गावात नसुते 

वहित राहण ेहा दखेील अपवूा आनांद आह.े ज्या कलावांताांनी ,सावहवत्यकाांनी 

मनषु्यसमाजाला आनांद वदला त्याांची ितकापवूीची राहती घरे ही माणसां 

वकती काळजीपवूाक जतन करून ठेवतात पहा. माणसातल्या कृतज्ञतेचे 

आवण त्यातनूच वदसणाऱ् या मनाच्या श्रीमांतीचे ह ेद्योतक आह.े नाही तर 

आपण लोक. विवाजीमहाराजाांचा वािा आपण वटकवनू धरू िकलो नाही, 

वतर्थ ेइतराांची काय कर्था?-- सनुीताने तलुा केवळ वयाच्या वविलकीचा 

आधार घेऊन आिीवााद सांवगतले आहते. 

तझुा_ 

पी.एल. 
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ता.क.- त ूमायन्सयात ‘चरणस्पिा’ केल्यामळेु मी चाट झालो. त ूवयाने लहान 

असल्यामळेु,तलुा मी चरणस्पिा म्हण ूिकत नाही. आवण तझु्या लिावधी 

गीतातल्या एकाही गीतातल्या चरणाला स्पिा करावा असा गळा दवेान ेमला 

न दतेा नसुताच घसा वदला आह.े पवूीचे राज ेमलुखु ‘पादाक्राांत’ करायचे, 

त ूतर सारे जग ’पदाक्राांत’ केले आहसे. ह ेतझुां सावाभौमत्व वचरकाल वटको, 

ही िभेुच्छा. “  
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ई सातहत्य प्रततष्ठानचे हे चौदावे वर्ष  

डॉ. बं. न. जाजू यांचं हे ततसरं पुस्तक.  

िॉ. बांकटलाल जाज ूह ेइांवजवनयररांगचे प्राध्यापक. १९६६ पासनू ते ववववध 

इांवजवनयररांग कॉलेजाांत प्राध्यापक व प्राचाया होते. त्या काळच ेते IIT Doctorate. 

पण त्याांचा स्वभाव वनगवी, वमळून वमसळून रहाण्याचा आवण सवांकिून जे जे वमळेल 

ते ते विकण्याचा. इांवजवनयररांग आवण सांगीतच नव्ह ेतर व्यवहारज्ञानही. यातनू त्याांना 

मनषु्य स्वभावाचे व त्यातील गुांतागुांतीच्या व्यवहाराांचे जे दिान घिले ते त्याांनी 

आपल्या समर्था लेखणीतनू अिरी आणले आवण अनेक वनयतकावलकाांतनू प्रवसद् 

केले. त्याचे ह ेअमलू्य पसु्तक ई सावहत्यच्या वाचकाांसाठी ते ववनामलू्य दते आहते.  

िॉ. बांकटलाल जाज ूयाांच्यासारखे ज्येष्ठ लेखक आपली पसु्तके ई सावहत्यच्या 

माध्यमातनू जगभरातील मराठी वाचकाांना ववनामलू्य दतेात. असे लेखक ज्याांना 

लेखन हीच भक्ती असते. आवण त्यातनू कसलीही अवभलाषा नसत.े मराठी भाषेच्या 

सदुवैाने गेली दोन हजार वष ेकवीराज नरेंद्र, सांत ज्ञानेश्वर, सांत तकुारामाांपासनू ही 

परांपरा सरुू आह.े अखांि. वदनानार्थ मनोहर(४ पसु्तके), िांभ ूगणपलु(े९पसु्तके), िॉ. 

मरुलीधर जाविेकर(९), िॉ. वसांत बागलु (१९), िभुाांगी पासेबांद(१४), अववनाि 

नगरकर(४), िॉ. वस्मता दामले(९), िॉ. वनतीन मोरे (३७), अनील वाकणकर (९), 

रावन्ससस आल्मेिा(२), मधकुर सोनावणे(१२), अनांत पावसकर(४), मध ू

विरगाांवकर (८), अिोक कोठारे (४७ खांिाांचे महाभारत), श्री. ववजय पाांढरे 

(ज्ञानेश्वरी भावार्था), मोहन मद्वण्णा (जागवतक कीतीचे वैज्ञावनक), सांगीता जोिी 

(आद्य गझलकारा, १८ पसु्तके), ववनीता दिेपाांिे (७) उल्हास हरी जोिी(७), नांवदनी 
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दिेमखु (५), िॉ. सजुाता चव्हाण (८), िॉ. वषृाली जोिी(३४), िॉ. वनमालकुमार 

फिकुले (१९), CA पनुम सांगवी(६), िॉ. नांवदनी धारगळकर (१५), अांकुि 

विांगािे(२१), आनांद दिेपाांिे(३), नीवलमा कुलकणी (२), अनावमका बोरकर (३), 

अरुण फिके(६) स्वाती पाचपाांिे(२), साहबेराव जवांजाळ (२), अरुण वव. 

दिेपाांिे(५), वदगांबर आळिी, प्रा. लक्ष्मण भोळे, अरुां धती बापट(२), अरुण 

कुळकणी(१२), जगवदि खाांदवेाले(५) पांकज कोटलवार(६) िॉ. सरुुची नाईक(३) 

िॉ. वीरेंद्र ताटके(२), आसावरी काकिे(८), श्याम कुलकणी(६), वकिोर कुलकणी, 

रामदास खरे(४), अरुण कुळकणी(१२) अतलु दिेपाांिे, लक्ष्मण भोळे, दत्तात्य 

भापकर, मगु्धा कवणाक(२), मांगेि चौधरी, प्र. स.ु वहरुरकर(२), बांकटलाल जाज ू(३) 

असे अनेक ज्येष्ठ व अनभुवी, कसलेले लेखक ई सावहत्याच्या द्वारे आपली पसु्तके 

लाखो लोकाांपयंत ववनामलू्य पोहोचवतात.  

अिा सावहत्यमतूी ांच्या त्यागातनूच एक वदवस मराठीचा सावहत्य विृ जागवतक 

पटलावर आपली ध्वजा फिकवील याची आम्हाला खात्ी आह.े यात ई सावहत्य 

प्रवतष्ठान एकटे नाही. ही एक मोठी चळवळ आह.े अनेक नवनवीन व्यासपीठे उभी 

रहात आहते. त्या त्या व्यासपीठाांतनू नवनवीन लेखक उदयाला येत आहते. आवण 

या सवांचा सामवूहक स्वर गगनाला वभिून म्हणतो आह.े  

 

आवण ग्रांर्थोपजीववये । वविेषीं लोकीं ’इ’यें । 

दृष्टादृष्ट ववजयें । होआवे जी । 


